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1. 

Bevezetés 

Az összetett élet létrejöttéhez nélkülözhetetlen az oxigén-igényes aerob anyagcsere, 

hiszen általa a fajlagos energiahozam az anaerob folyamatok sokszorosa. Az aerob légzés 

központjában a mitokondrium és a mitokondriális elektrontranszport lánc fehérjekomplexei 

állnak. Az energiahordozó molekulákról származó elektronok potenciálja teszi lehetővé, hogy 

létrehozzanak egy, a belső mitokondriális membrán két oldala között létrehozott 

protongradienst, vagyis a mitokondriális membránpotenciált. A protongradiens a központi 

energiahordozó molekula, az ATP előállítására használódik fel, míg az elektronok az 

elektrontranszport láncon keresztülhaladva a végső elektronakceptorra, az oxigénre jutnak, 

amelyből víz képződik. 

Az aerob anyagcserének van azonban egy árnyoldala is. Amennyiben az elektronátadással 

járó folyamatok nem megfelelően kontrolláltak és az oxigén részleges redukciója következik 

be, az reaktív oxigénvegyületek keletkezését eredményezi. Ezek gyakran párosítatlan 

elektronnal rendelkező gyökvegyületek, amelyek bármilyen biomolekulával aspecifikus 

reakcióra képesek, ezzel oxidatív károsodást eredményezve. A reaktív oxigénvegyületek 

eliminálására kismolekulájú antioxidáns vegyületek és antioxidáns enzimrendszerek tartanak 

fenn egy fiziológiás egyensúlyt. Amennyiben az egyensúly felbomlik a reaktív 

oxigénvegyületek javára, oxidatív stressz és fokozott oxidatív károsodás alakul ki. A fokozott 

oxidatív stressz a sejtműködést hátrányosan érinti, potenciálisan káros folyamatok (pl. 

mutagenezis) kialakulásának kedvez, így a sejtek kifinomult érzékelő apparátussal 

rendelkeznek, amely aktivációja, a szervezet érdekeit előtérbe helyezve, a sejt elpusztításához 

vezet. Ez a molekuláris folyamat a programozott sejthalál egyik fajtája, amelyet sejten belüli 

változások aktiválnak. 

Az utóbbi évtizedek során a programozott sejthalál különböző formáinak kutatása és 

molekuláris mechanizmusaik megismerése az aranykorát éli. A klasszikus sejthalálforma, az 

apoptózis folyamatának számottevő részét felderítették, a nekrózissal történő átfedéséből 

kibontakozott a programozott nekrózis (nekroptózis), amelynek mára szintén egyre több 

komponense ismert, valamint számos további programozott sejthalálformát írtak le. Egyik ilyen 

újszerű programozott sejthalálforma a ferroptózis, amelynek felfedezése a tumorsejtek 

genotípus-szelektív elpusztításával kecsegtetett specifikus kismolekulás induktorokkal. A 

ferroptózis indukciójával az antioxidáns védelem felfüggesztését követően fokozott oxidatív 

stressz lép fel, amely lipid-peroxidációhoz, az intracelluláris szabad vas szint 

megemelkedéséhez és valószínűsíthetően adott szerkezetek oxidatív károsodásán keresztül 

sejthalálhoz vezet. 
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A programozott sejthalálfolyamatok szerepe számos patológiás folyamatban ismert. Az 

apoptózis nélkülözhetetlen a potenciálisan tumorosan transzformálódott sejtek saját maga, 

illetve immunrendszer általi elpusztításában. A nekroptózis szerepét tanulmányozzák az 

ischaemiás agy- és szívkárosodás folyamatában, míg a ferroptózist összefüggésbe hozták a 

neuronok excitotoxicitásával, az ischaemiás májkárosodás és az akut veseelégtelenség 

folyamatával. Kutatómunkánk első fázisában egy további patológiás folyamat, a gyógyszer-

indukálta májkárosodás és a ferroptózis kapcsolatát vizsgáltuk, amelyek molekuláris jellemzőit 

tekintve nagyfokú hasonlóságot mutatnak. Az akut májelégtelenség vezető oka világszerte a 

gyógyszer-indukálta májkárosodás, amelynek molekuláris mechanizmusa acetaminofen 

esetében csak részlegesen ismert. 

A ferroptózis induktorok tumorspecifikus citotoxikus hatása nagy potenciállal rendelkezik, hogy 

kismolekulák segítségével lehetővé váljon a rákos sejtek genotípus alapján történő szelektív 

eliminálása. Mivel a nagy dózisban alkalmazott aszkorbát szintén tumorspecifikus 

citotoxicitással rendelkezik, amely egy oxidatív jellegű, a ferroptózis fenotípusához 

nagymértékben hasonló sejthalált vált ki, megvizsgáltuk a két sejthalál kapcsolatát, amelyben 

bármilyen irányú egymásra hatás befolyásolhatja a terápiás alkalmazását. 

A ferroptózis kulcsfehérjéje a glutation peroxidáz 4 lipid-peroxid elimináló enzim, amelyre a 

ferroptózis induktorok közvetlenül vagy közvetetten (pl. glutation depléció révén) fejtik ki 

hatásukat. Számos jel utal a glutation-peroxidáz 4 mitokondriális lokalizációjára, valamint a 

ferroptózis mitokondriális szerepére, ezért kutatásaink során in silico módszerekkel elvégeztük 

a glutation-peroxidáz 4 fiziológiailag releváns izoformák szubcelluláris lokalizációjának 

predikcióját. 
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1. Irodalmi áttekintés 

 Emlőssejtek redoxbiológiája 

Az elektronátadással járó – más szóval redox – reakcióknak a biológiai rendszerekben 

létfontosságú szerepük van (lásd részletesen Driessche et al. 2000, 2. fejezet): számos 

redox-biokémiai reakció során történik molekulák átalakítása és előállítása, így például a 

glükóz aerob lebontása esetében is, amely végső lépésben a folyamatból származó 

elektronokat a mitokondriális elektrontranszport láncba juttatva teszi lehetővé a sejtek központi 

energiahordozó molekulájának, az adenozin-trifoszfátnak (ATP) a regenerációját. 

A sejtekben számos elektronhordozó funkciójú molekula áll rendelkezésre – amelyek közül a 

legfontosabb a NAD(P)+ és a FAD. A redox-reakciók során keletkező molekulák szerkezeti 

átalakulásuk révén gyakran új funkcióval bírnak, ahogyan például az emberi szervezetben is 

megtalálható triplahelikális kollagénrostok szerkezetének kialakulása esetében is: az újonnan 

szintetizált prokollagén polipeptid láncok azon prolin aminosav oldalláncai, amelyek egy adott 

X-Pro-Gly tripeptidben (X: bármely aminosav, Pro: prolin, Gly: glicin) helyezkednek el 

hidroxilálódnak a kollagén-prolil-4-hidroxiláz (C-P4H) enzim által. A reakció ferro-vas (FeII), 2-

oxoglutarát, oxigén és aszkorbinsav jelenlétében megy végbe; az aszkorbinsav a folyamat 

során oxidálódik és az innen származó elektronok a C-P4H enzim katalitikus aktivitásának 

visszaállításához szükségesek. A hidroxiprolin oldalláncok között az újonnan létrehozott 

hidroxil-csoportok révén intermolekuláris hidrogénhidak képződhetnek, amelyeknek 

köszönhetően stabilizálódnak az így kialakult triplahelikális szerkezetű kollagénrostok (Szarka 
and Lorincz, 2013). Aszkorbinsav hiányában a kollagén hidroxiláció nem megy végbe, ezért 

következménye az aszkorbinsav hiánybetegsége, a skorbut, amely fragilis erekkel, 

fogvesztéssel, lassú sebgyógyulással, és a már bezáródott sebek újra kinyílásával jár együtt. 

Az oxidált aszkorbinsav (dehidroaszkorbinsav) viszonylag rövid féléletidejű, gyorsan bomlik 

2,3-diketo-1-gulonáttá, amelyből az aszkorbinsav regenerációja humán sejtek számára már 

nem lehetséges. Ellenben a dehidroaszkorbinsav megfelelő redukálószer jelenlétében 

könnyen regenerálható, amely emlőssejtek intracelluláris terében könnyen bekövetkezik az ott 

jelenlévő nagymennyiségű redukált glutation (GSH) terhére.  

Amint arról a későbbi fejezetekben részletesebben is szó lesz (1.1.2. Antioxidánsvédelem), a 

redukált glutation biztosítja az emlős sejtek számára az intracellulárisan megfigyelhető 

redukáló körülményeket, voltaképp redox-pufferként viselkedve.  

Egy hidroxil-csoport kialakítása egy molekulán szignálként is funkcionálhat, ahogyan a HIF-α 

oxigén-szenzor funkciójú fehérje hidroxilációja esetében is történik. Normoxiás (a legkörben 

mérhetővel egyenértékű oxigén kocentráció) körülmények között a (HIF)-P4H fehérje – a 
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kollagén esetéhez hasonlóan – hidroxilálja a HIF-α fehérje ún. oxigén-függő degradációs 

doménjében található egy vagy két prolin oldalláncát többek között oxigén és aszkorbát függő 

módon. A hidroxilált HIF-α proteaszomás degradáción keresztül eliminálódik, viszont hypoxia 

(a legkörben mérhetőnél alacsonyabb oxigén kocentráció) esetén az oxigén-függő hidroxiláció 

híján dimert képez a HIF-β fehérjével. A HIF-αβ heterodimer transzkripciós faktorként 

viselkedik és a sejtmagban több mint 100 különböző hypoxiával kapcsolatos gén 
szabályozásában vesz részt (Myllyharju, 2008; Szarka and Lorincz, 2013). 

Hidroxil-csoportok kialakítása révén igyekszik a szervezet megszabadulni a xenobiotikumoktól 

(a szervezet által felismert idegen anyag, pl. sok gyógyszermolekula). Amint azt 

részletesebben tárgyalom az 1.2. Gyógyszerhatástan fejezetben, a májsejtekben zajló 

gyógyszer-biotranszformáció során a citokróm P450 oxidáz (CYP450) enzimrendszer által 

felismert szubsztrát molekulák és a rajtuk kialakított hidroxil-csoportok értelme az oldhatóság 

fokozása és konjugációra alkalmas csoportok létrehozása, amely a xenobiotikum szervezetből 

történő minél hatékonyabb eliminálása érdekében történik. 

Amint a fenti példákból is látható, a szervezet számára létfontosságú a redox-folyamatok 

sejtszintű szabályozása, hiszen azok a sejtműködés minden szintjét behálózzák. A 

továbbiakban részletesebben is tárgyalom a téma kutatómunkám által is érintett 

vonatkozásait. 

1.1.1. Reaktív oxigénszármazékok 

Az eukarióta sejtekre jellemző, hogy energia előállítására (ATP formájában) az aerob 

anyagcsere útvonalat részesítik előnyben. Ennek egyik oka, hogy a mitokondrium és a benne 

található elektrontranszport láncon keresztüli oxigén-függő energia előállítás sokkal nagyobb 

hatásfokú, mint pl. az anaerob körülmények között is lejátszódni képes glikolízis. A 

folyamatban a molekuláris oxigén elektronakceptorként vesz részt: az elektrontranszport lánc 

IV-es (Citokróm-c oxidáz) fehérje komplexéről érkező elektronokat fogadja és vízzé 

redukálódik. 

Fiziológiás körülmények között az oxigén nem toxikus, a mitokondriális oxigén fogyasztés kb. 

99%-a a mitokondriális elektrontranszport-láncon keresztül a proton gradiens előállítására 

fordítódik. A maradék 0,2%-ból viszont másodlagos redox reakciók során (főként részleges 

redukció okán) ún. reaktív oxigén származékok (ROS) keletkeznek. Az O2  egyelektronos 

redukciója során keletkező spéciesz a szuperoxid-gyök-anion (O2
•−, röviden szuperoxid); ebből 

(enzimatikus vagy kémiai) diszproporcióval H2O2  (hidrogén-peroxid) keletkezhet. A H2O2 

molekula peroxid kötése könnyen bomlik (fémionok pl. vas és réz katalizálják) nagyreaktivitású 

hidroxil-gyökké (HO•). 
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A párosítatlan elektronnal rendelkező vegyületek (mint amilyen a O2
•−  és a HO• ) 

betöltetlen elektronpályájuk miatt nagy reaktivitással rendelkeznek és gyökvegyületeknek 

vagy szabadgyököknek hívjuk. A nagyfokú reaktivitásuk következtében könnyen reagálnak 

szinte bármilyen molekulával, beleértve a biológiailag fontos makromolekulákat (nukleinsavak, 

fehérjék, lipidek), valamint a szerkezeti változás következményeképp potenciálisan károsítják 

azok működését. A szabadgyökkel történő reakcióban újabb gyökvegyületek keletkezhetnek, 

valamint egy gyökvegyület reaktivitását és térbeli „hatótávolságát” a szerkezeti stabilitása 

határozza meg. Így minél kisebb szerkezeti stabilitással rendelkezik egy szabadgyök, annál 

gyorsabban reagál el a térben legközelebbi molekulákkal. A jelen tárgyalt ROS közül a HO• a 

reaktívabb, reakció rádiusza 30Å-re becsült (Driessche, Guisset and Petiau-de Vries, 2000). 

1.1.1.1.  A szuperoxid-gyök-anion 

A szuperoxid-gyök-anion (O2
•−) minden aerob sejtben jelen van és reaktivitása miatt a 

biomolekulákra nézve káros. Keletkezésének forrása a mitokondriumon belül az I-es komplex 

(NADH-oxidáz), valamint a membrán-lokalizált ubikinon rendszer (Q-ciklus) - III-as komplex 

(citokróm-c-reduktáz) találkozási pontja. Kísérleti körülmények között, amennyiben ezen 

pontok redoxpotenciálját növelték, az a ROS termelés fokozásával járt. Ugyancsak fokozott 

ROS termeléssel jár az I-es ill. III-as elektrontranszport lánc komplex inhibitorok jelenléte, a 

fordított elektron áram az elektrontranszport láncon (pl. II-es komplex szubsztrát III-as komplex 

inhibitor jelenlétében), valamint az endogén apoptózis folyamán fellépő citokróm-c release (III-

as komplex blokád) következményeképpen. Ezzel szemben a IV-es komplex (citokróm-c 

oxidáz), amely az elektrontranszport lánc terminális oxidációs lépése nem jár jelentős ROS 

termeléssel (Balaban, Nemoto and Finkel, 2005). 

Létezik továbbá egy „mentő út” az elektrontranszport láncon történő elektrontorlódás 

következtében keletkező ROS csökkentésére: a szétkapcsolófehérjék (Uncoupling Protein, 

UCP). Az UCP-k célja, hogy az elektrontranszport láncon folyó elektronáramot és a hozzá 

kapcsolt protontranszlokációt szétválassza egy, a protonok számára permeábilis 

transzmembrán fehérjén (az UCP-n) keresztül. Ennek egyik következménye lesz, hogy a 

protongradiensben raktározott energia hővé alakul. Ez a mechanizmus az alapja termogén 

barnazsírszövet működésének az UCP1 (thermogenin) alkalmazásával, amelynek funkciója a 

testhőmérséklet állandón tartása. Újabb ismereteink szerint a szuperoxid direkt módon 

aktiválhatja az UCP-ket, ez által szabályozási ciklust létesítve a ROS termelés és az UCP 
aktivitás között (Echtay et al., 2002). 

Mivel töltéssel rendelkezik, vizes rendszerekben nagyméretű hidrát burok veszi körül, amely 

csökkenti nukleofil tulajdonságát, de erős redukálóképességgel (képes a citokróm-c 
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redukciójára) és gyenge oxidáló képességgel (képes az aszkorbinsav oxidációjára) 

rendelkezik. A konjugált sav formája (pKa 4,88), a HO2
•− kevésbé poláris és emiatt fokozottan 

képes a biológiai membránok átjárására, valamint ott a zsírsavakkal történő reakciók során 

lipid peroxidok (LOOX) képzésére. 

Nagy mennyiségű szuperoxid előállítására képesek az immunrendszer bizonyos sejtjei –

többek között a makrofágok és neutrofil fehérvérsejtek – a NADPH-oxidáz (NOX) membrán-

asszociált fehérje komplexen keresztül. A NOX komplex megtalálható ezen sejtek 

plazmamembránjában, valamit a fagoszómáik membránjában is; funkciója, hogy NADPH és 

O2 terhére szuperoxidot állítson elő, amit a sejtek a patogének elleni védekezésre használnak 

fel.  

A makrofágokban található NOX enzimkomplex által termelt ROS-nak nagy szerepe van az 

ateroszklerózis lefolyásában is. Ateroszklerózis során az artériák intima rétegében habsejtek 

(koleszterin tartalmú makrofágok) gyülemlenek fel, valamint a habsejtek NOX fehérjéi által 

termelt ROS tovább fokozza a makrofágok kitapadását a helyszínre. Az így létrejött plakkok 

vezetnek az érszűkület kialakulásához. A folyamat visszafordítható NOX inhibitorok (pl. 

apocynin, diphenyleneiodonium) és antioxidánsok (pl. N-acetil-cisztein) adagolásával (Park, 
Febbraio and Silverstein, 2009). 

Ezen felül szuperoxid keletkezhet oxigén-kötő fehérjék, mint pl. hemoglobin, myoglobin 

autooxidációja során is. 

1.1.1.2. A hidroxil-gyök 

A nagyreaktivitású hidroxil-gyök (HO• ) a H2O2  (és más peroxidok) bomlásterméke. 

Bármilyen biomolekulával képes aspecifikusan reakcióba lépni, a reaktivitásának mértéke 

csak diffúzió-limitált. Szerkezeti instabilitása és reaktivitása okán félélet-ideje biológiai 

rendszerekben 10−9 másodpercre tehető (Sies, 1993).  

A H2O2  keletkezésének legjelentősebb forrásai a szuperoxid ill. NAD(P)H oxidázok. 

Ugyancsak H2O2 termeléssel jár számos enzim működése, köztük pl. számos flavoprotein, 

mint a glükóz-oxidáz, valamint protein-diszulfid-oxidoreduktázok (pl. az endoplazmás 

retikulum lumenében lokalizált Ero1, vagy a mitokondriális intermembrán térben lokalizált ALR 

(Jeung-Eun, Götz and Thomas, 2000)) és a CYP450 biotranszformációs enzimrendszer 

működése is. Egy további H2O2  termelő flavoprotein a gulonolakton-oxidáz, amely az 

aszkorbinsav előállításának utolsó lépését katalizálja. Az orrtükörnélküli főemlősök 

(Haplorrhini), amely alrendhez az ember is tartozik, nem rendelkeznek a fehérje funkcionáló 

génjével (csak egy működésképtelen pszeudogénnel) aminek következménye a 

hypoascorbemia, tehát az aszkorbinsav-előállító képesség hiánya. 
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Bár a H2O2  kémiailag nem gyök-vegyület, de rendkívül toxikus a legtöbb sejtre nézve 

membrán-permeabilitása okán és szabadgyökforrás révén. 

1.1.1.3. A Fenton-reakció 

A biológiai rendszerekben történő szabadgyök vegyületek szerepét tárgyalva, valamint 

dolgozatom témájából is fakadóan elkerülhetetlen a Fenton-reakció említése.  

A Fenton-reakció a Haber-Weiss folyamat része, amelynek során átmeneti fémionok 

(leggyakrabban Fe2+/Fe3+ , valamint Cu2+ ) katalizálják a ROS keletkezését a következők 

szerint: 

(1) O2
•− +  Fe3+  

 
→  O2 +  Fe2+  

(2) Fe2+ +  H2O2  
→  Fe3+ + HO• + HO− 

A (2) reakció ismert Fenton-reakcióként, valamint a két reakció a Haber-Weiss folyamatként 

ismert (Driessche, Guisset and Petiau-de Vries, 2000). Az (1) és (2) reakciók közötti kapocs 

még, hogy szuperoxidból diszproporciós reakcióban hidrogén-peroxid keletkezhet. Biológiai 

rendszerekben fiziológiás körülmények között az átmeneti fémionok ritkán találhatók meg 

szabad formában, jellemzően fehérjéhez kötött formában vannak jelen, többek között annak 

érdekében, hogy katalitikus aktivitásuk árnyékolva legyen. 

Újabb ismereteink szerint (Du, Cullen and Buettner, 2012; Tóth, Lőrincz and Szarka, 2017) 

egy további reakció is felírható: 

(3) Fe2+ +  O2  
→  Fe3+ +  O2

•− 

amely szerint molekuláris oxigénből ferro-vas jelenlétében direkt módon is keletkezhet 

szuperoxid, amely aztán a Haber-Wiess folyamat szerint további ROS termeléssel jár. 

1.1.2. Antioxidánsvédelem 

A reaktív oxigénvegyületek keletkezése az aerob anyagcsere velejárója. A fizológiásan 

keletkező ROS-t – amelynek legjelentősebb képviselői a szuperoxid-gyök anion (O2
•−) és a 

hidrogén-peroxid (H2O2), valamint a belőle keletkező nagy reaktivitású hidroxil-gyök (HO•) – 

kis mólsúlyú antioxidáns molekulák és antioxidáns enzimek semlegesítik (1. ábra). 
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Jelen ismereteink szerint a fiziológiás szintű ROS, bár kis mennyiségű (a teljes oxigén 

fogyasztás kb. 0,2%-a) de potenciálisan kártékony nagy reaktivitásuk miatt, mégsem jelent 

veszélyt a sejtek számára, sőt számos alkalommal szabályozó/szignál szerepet is betölt  

(Reczek and Chandel, 2015), viszont a ROS/antioxidáns egyensúly felbomlása esetén a ROS 

túlsúly oxidatív stresszhez vezet, amely olyan oxidatív károsodásokat eredményezhet, amely 

a sejt működésképtelenségét és halálát okozhatja. 

  

1. ábra – ROS képző és elimináló folyamatok emlőssejtekben. A legjelentősebb 𝑂𝑂2•− termelő elemek 

a mitokondrium és a NAD(P)H-függő oxidázok (NOX). A 𝑂𝑂2•−  konverzióját 𝐻𝐻2𝑂𝑂2 -dá leginkább a 

szuperoxid-dizmutáz (SOD1/2) fehérjék végzik. További 𝐻𝐻2𝑂𝑂2 forrás az endoplazmás retukulum és a 

peroxiszóma. A 𝐻𝐻2𝑂𝑂2 eliminációjáért enzimes vonalon a glutation-peroxidázok (GPX), peroxiredoxinok 

(Prx), katalázok (Cat), valamint a kismólsúlyú antioxidánsok a felelősek (nem ábrázolt). A ROS-nak 

számos jeltovábbító szerepe van, viszont fokozott termelődése oxidatív stresszt eredményez, amelynek 

során 𝐻𝐻2𝑂𝑂2 -ből származó 𝐻𝐻𝑂𝑂•  oxidatív károsodást idézhet elő. A 𝐻𝐻𝑂𝑂•  keletkezését fémionok 

katalizálják a Fenton-reakción keresztül. 
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1.1.2.1. Vízoldható antioxidánsok, a glutation és az aszkorbinsav 

A glutation (redukált állapotban röv. GSH) egy endogén eredetű, kis mólsúlyú 

vízoldható antioxidáns, amely mind az állatok, mind a növények, gombák és néhány 

alacsonyabb rendű élőlény számára létfontosságú funkcióval bír. Legfontosabb szerepe az 

intracelluláris eredetű, a sejtek fiziológiás működése során is keletkező ROS eliminálása és 

ezáltal a celluláris komponensek sérülésének megelőzése, de jelenléte elengedhetetlen a 

reaktív elektrofil vegyületektől történő védelemben, a fehérjefoldingban és a gyógyszer 

biotranszformációban is. 

A glutation egy L-aminosavakból álló tripeptid: glutaminsav, cisztein és glicin aminosavak 
kapcsolódnak egymáshoz peptidkötéssel (2. ábra). 

Megjegyzendő, hogy a glutaminsav a γ-karboxil-csoportjával vesz részt a peptidkötésben. A 

GSH funkciója szempontjából az egyik legfontosabb szerkezeti eleme a cisztein aminosav 

oldalláncában található tiol (-SH) csoport. A GSH oxidációja során – deprotonációt követően - 

a tiol csoportról fog egy elektron távozni a redukálandó molekulára. A fennmaradó reaktív GSH 

intermedier egy másik oxidált GSH molekulával képes dimerizálódni oly módon, hogy a kén 

atomok között alakul egy kovalens kötés, amelyet diszulfid hídnak hívunk. Az így létrejött GSH 

dimert hívjuk oxidált glutationnak, vagy glutation-diszulfidnak (röviden GSSG).  

2. ábra – A glutation, mint redox-elem. A redukált állapotú glutation (GSH) egy tripeptid (γ-

glutaminsav, cisztein, glicin), amely ciszteinjének szulfhidril-csoportján keresztül egy további GSH 

molekulával képes egy oxidált glutation-diszulfid (GSSG) molekulát képezni. A reakció visszafordítható 

megfelelő elektron donor jelenlétében. 
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A GSSG-t a szervezet képes visszaredukálni GSH-ná leggyakrabban NADPH terhére a FAD-

függő glutation-reduktáz (GR) által katalizált reakciólépésben (Deponte, 2013) (3. ábra). 

  

3. ábra – GSH regeneráló rendszerek. A GSSG redukciója leggyakrabban a NADPH-függő flavoenzim 

glutation-reduktáz (GR), valamint a glutation-reduktáz (Grx) enzimrendszeren keresztül történik. A Grx 

reciklálása a redukált tioredoxinon keresztül történik, amelynek reciklálását a NADPH-függő flavoenzim 

tioredoxin-reduktáz (TrxR) végzi. 

A GSH/GSSG redox páros egy intracelluláris redox puffer rendszert alkot, amely biztosítja a 

megfelelő redox állapotot. A totál glutation intracelluláris koncentrációja sejttípustól függően 

változó, májban akár 5 mM-t is elérheti, fiziológiás körülmények között kb. 90-98%-a redukált 

és a maradék oxidált formában van jelen (Owen and Butterfield, 2010), így a sejtek 

intracelluláris miliője redukáló tulajdonságúnak tekintendő, de ez kompartmentumonként 

eltérő lehet. A GSH/GSSG arány oxidatív stressz esetén nagyon gyorsan elmozdul az oxidált 

forma irányában, így laboratóriumi meghatározása indikátora a folyamatnak. A redukált 

glutation teljes kiürülését hívjuk glutation depléciónak. 

A GSH elsődleges szerepe a keletkező ROS vegyületekkel szembeni védelem, amiben 

közvetlen kémiai reakcióval vagy enzim kofaktorként vesz részt. A közvetlen kémiai reakció 

létrejöttét favorizálja a nagy koncentrációja és ez esetben leggyakrabban tiol-csoportja 

oxidálódik (Nordberg and Arnér, 2001). A ROS elleni enzimes védelemben a GSH 

kofaktorként szolgál a glutation-peroxidáz enzimeknek, amelyekből emberben már 8 

izoenzimet (GPx1-8) fedeztek fel és amelyek funkcióiról a későbbi alfejezetekben részletesen 

is szó lesz. 

A glutation képes más, exogén eredetű antioxidáns vegyületek redukált formáinak 

fenntartására. Az aszkorbinsav (C-vitamin, ASC) egy nagy jelentőséggel bíró vízoldható 

antioxidáns. Oxidált formája a dehidroaszkorbinsav (DHA) könnyen elbomlik olyan terméket 

képezve (főképp 2,3-diketogulonát), amelyből a vitamin már nem alakítható vissza a 

szervezetben (Simpson and Ortwerth, 2000). Mindemellett a DHA (és bomlástermékei) 

reaktív elektrofilként viselkednek és a fehérjéken lévő nukleofil csoportokkal (lizil- és arginil-
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oldalláncok) könnyen tovább reagálnak nem-enzimatikus szerkezeti hibákat eredményezve a 

fehérjékben (Slight, Feather and Ortwerth, 1990). Mindennek okán a szervezet alacsony 

DHA koncentrációt tart fenn (a totál ASC szint kb. 5%-a, mely oxidatív stressz hatására tovább 

tolódik), ASC-vá redukálva GSH terhére enzimatikus és nem-enzimatikus úton egyaránt (Rose 
and Bode, 1992; Simpson and Ortwerth, 2000). 

A GSH és ASC redox rendszerek közötti összefüggést már régóta megfigyelték. Az első 

megfigyelések alapján újszülött patkányokban, majd később tengerimalacban a butionin-

szulfoximin (BSO) által kiváltott halálos kimenetelű és súlyos szöveti károsodásokat kiváltó 

GSH-depléció következményei megakadályozhatók ASC adagolással (Mãrtensson and 
Meister, 1991; Skapek et al., 1991; Meister, 1994). Ezzel párhuzamosan tengerimalacokat 

aszkorbát hiányos diétán tartva a kialakuló skorbutot, majd a bekövetkező halált 

megakadályozták GSH-észter adagolással, valamint a szöveti aszkorbát szintet is 
emelkedettnek találták a kontroll állatokhoz képest (Mãrtensson and Meister, 1991). 

1.1.2.2. Zsíroldható antioxidánsok, az α-tokoferol 

A lipid membránok károsodásának szerepét a sejthalálfolyamatokban napjainkban 

fokozódó figyelem kíséri, legfőképp a ferroptózis sejthalálfolyamatának köszönhetően (Yang 
and Stockwell, 2016), amiről a későbbi fejezetekben részletesen is kitérek. 

A lipidek (per-)oxidációjának megelőzésében fontos szerepet betöltő exogén lipofil antioxidáns 

az α-tokoferol (E-vitamin), valamint megelőzésében és javításában fontos szerepet töltenek 

be a membrán-kötött glutation-peroxidázok. 

Az α-tokoferol antioxidáns kapacitásának regenerálása lehetséges GSH terhére (Scholz et 
al., 1989). Egy tanulmány szerint E-vitamin fogyasztása diabéteszes betegekben 9%-al emelte 

az eritrociták GSH szintjét, valamint 16%-al csökkentette a Hemoglobin-A1C szinteket (Jain, 
McVie and Smith, 2000).  

Az α-tokoferol oxidált formájának ASC-függő regenerálása jól dokumentált folyamat, és in vivo 

valószínűleg ez dominál (Szarka, Tomasskovics and Bánhegyi, 2012), viszont az ASC-GSH 

redox rendszer összefonódása, valamint a lipid-peroxidok eliminálásában fontos szerepet 

betöltő glutation-peroxidázok jelenléte bonyolulttá teszi a különböző elemek vizsgálatát. 

1.1.2.3. Antioxidáns enzimek 

Fiziológiás körülmények között az intracellulárisan keletkező ROS ~80-90%-át a mitokondrium 

termeli (Balaban, Nemoto and Finkel, 2005) elsődlegesen szuperoxid (O2
•−) formájában; a 

O2
•−  eliminációja H2O2 -dá történhet enzimatikusan a réz-cink illetve mangán tartalmú 
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szuperoxid-diszmutáz (SOD1,2) fehérje aktivitása során. A SOD1 fehérje, melynek patológiás 

érintettsége az ALS-ben (amiotrófiáslaterálszklerózis) ismert (De Genst, Messer and 
Dobson, 2014) nagyfokú lokalizációt mutat a mitokondriális intermembrán térben (Kawamata 
and Manfredi, 2010), míg a mangán tartalmú SOD2 kizárólag a mátrixban lokalizálódik 

(Karnati et al., 2013). 

A SOD fehérje felfedezésekor még nem állt rendelkezésre kísérleti bizonyíték, hogy a 

sejtekben fiziológiás körülmények között is keletkezik ROS; viszont egy olyan fehérje létezése, 

amelynek egyedüli feladata az oxigénből keletkező szuperoxid eliminációja erős alapot 

jelentett a metabolikus aktivitás következtében fiziológiásan keletkező ROS létezésére 
(Balaban, Nemoto and Finkel, 2005). 

A O2
•− -ból keletkező H2O2  eliminációjáért két antioxidáns rendszer felelős, amelyek 

meghatározzák a mitokondriumból történő emissziót: a glutation-peroxidáz (GPx) illetve a 

peroxiredoxin/tioredoxin (Prx/Trx) rendszer (Aon et al., 2012) (4. ábra). A ROS elleni enzimes 

védelemben a glutation-peroxidáz enzimek (GPx1-8) kofaktorként a GSH szolgál.  

Érdekesség, hogy a GPx1-4 szeleno-ciszteinnel rendelkeznek (Maiorino et al., 1995). 

Feltételezett reakciójuk sematikusan a következőképp írható fel (ahol R-SeH a GPx szeleno-

cisztein redukált állapotú oldallánca) (Bhabak and Mugesh, 2010): 

R − SeH + H2O2  → R − SeOH + H2O 

R − SeOH + GSH → GS− Se − R +  H2O 

GS − Se − R + GSH → GS − SG + R − SeH 

4. ábra – Mitokondriális eredetű ROS-termelés és -elimináció. Az elektrontranszport lánc által 

termelt 𝑂𝑂2•−-formájú ROS-t a SOD1/2 konvertálja 𝐻𝐻2𝑂𝑂2-dá, amelyet enzimes szinten a glutation-függő 

GPX és a Prx rendszer eliminál. Elégtelen antioxidáns kapacitás esetén oxidatív stressz léphet fel. 
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A GPx1 a legelterjedtebb forma, csaknem az összes emlőssejt citoplazmában megtalálható, 

szubsztrátként erősen preferálja a H2O2 -t. A GPx4 a lipid-hidroperoxidok eliminálásában 

játszik fontos szerepet, expressziója csaknem az összes emlőssejtre jellemző, bár 

alacsonyabb mértékben. A GPx2 egy intesztinális extracelluláris enzim, míg a GPx3 szintén 
extracelluláris, de a plazmában található (Matés, Pérez-Gómez and Núñez de Castro, 1999). 

Megemlítendők mindezek felett az ún. 2-Cys peroxiredoxinok (Prx1-5), amelyek szintén 

képesek eliminálni a ROS-t az által, hogy az aktív centrumukban található cisztein 

szulfénsavvá (SO−) oxidálódik. Ezt követően a kooperatív homodimer formában funkcionáló 

Prx még redukált – ún. „feloldó” – ciszteinje az oxidálttal reagálva víz eliminációja mellett egy 

intermolekuláris diszulfidhidat képez. 

A 2-Cys Prx-okat a GSH is képes redukálni, míg az 1-Cys Prx-t (Prx6) az aszkorbinsav (Netto 
et al., 2007). A peroxiredoxinokat a tioredoxinok is képesek redukálni. 

A GPX enzimek a Prx-okhoz képest magasabb KM  értékkel rendelkeznek, de kevésbé 

elterjedtek, ebből fakadóan jelentőségük valószínűsíthetően oxidatív stressz – emelkedett 

H2O2 koncentráció –  során nő meg (Reczek and Chandel, 2015). 

A 2-Cys Prx-ok patkányban és egérben elterjedt fehérjék, a legtöbb sejtvonal és szövet 

szolubilis fehérjefrakciójának 0,1-1%-kát teszik ki; a Prx2 legmagasabb szintje a vörös 
vértestekben található (Jönsson and Lowther, 2007). 

Ugyancsak a peroxidáz típusú fehérjék közé tartoznak a katalázok. A vas-tartalmú kataláz 

fehérjék szinte az összes élő sejtben megtalálhatók. A H2O2 eliminációja kétlépéses katalitikus 

reakcióban történik, két terméket: H2O-t és O2-t képezve. Az első lépésben egy H2O2 molekula 

H2O-dá bontása során a fehérjében található FeIII oxidálódik, majd második lépésben egy 

újabb H2O2  molekulával történő reakció során reciklálódik és közben H2O  és O2  keletkezik 

(Alfonso-Prieto et al., 2009).  

1.1.2.4. A ROS, mint szignál 

Az intracelluláris redox-viszonyok (leginkább a jelenlévő H2O2 szint) monitorozására 

redox-érzékeny fehérjék szolgálnak, amelyek működése a fehérjén belül adott cisztein-

csoportok oxidációján alapul. A redox-érzékeny cisztein oldalláncok alacsony pKa értékük 

okán fiziológiás pH-n tiolát (S−) formában vannak jelen, ami még reaktívabbá teszi őket a 

H2O2 -dal szemben. A tiolát H2O2  általi oxidációja a tioredoxin fehérjékben leírtakhoz 

hasonlóan szulfénsav-csoportot (SO−) eredményez, amely fehérje-konformáció változáshoz 

vezet. Nagy koncentrációjú H2O2  esetén a szulfénsav-csoport tovább oxidálódhat szulfin- 

( SO2
− ) és szulfonsav-csoporttá ( SO3

− ), amelyek közül az utóbbi már egy irreverzibilis 
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módosulásnak minősül. A SO2
−  formából a csoportot az ATP-függő szulfiredoxinok (Srx) 

képesek redukálni (Jönsson and Lowther, 2007) (5. ábra). Ennek megakadályozására a SO− 

csoport egy diszulfid- (S − S) vagy szulfén-amid (S − N) kötésbe kerül beépítésre, amelyet 

glutaredoxin (Grx) és tioredoxin (Trx) fehérjék képesek redukálni (Reczek and Chandel, 
2015). 

A szulfiredoxinok expressziója szövettípustól függően nagyban változik, szintje 

feltételezhetően az oxidatív stresszre történő válaszképességétől függ; az Srx-ok nagy 

koncentrációja található az agyban, a vastagbélben, a májban, a lépben és a gerincvelőben 

(Jönsson and Lowther, 2007). 

Feltételezhetően az oxidált tiol-csoporttal rendelkező fehérjék az első elemei a redox-

viszonyokat érzékelő és továbbító jelpályának. A feladatra alkalmasnak tűnnek a redox-aktív 

ciszteinnel rendelkező, H2O2  elimináló enzimek, mint pl. a Prx-ok amelyek az oldalláncuk 

túloxidálása esetén is működőképesek. A redox-átadás modell szerint az oxidált állapotú 

oldallánc képes egy intermolekuláris diszulfid híd képzésére egy „jelfogó” fehérjével. A jelfogó 

5. ábra – Redox érzékeny fehérjék. A redox-körülmények érzékelésére az arra érzékeny fehérjék 

cisztein aminosavainak szulfhidril-csoportja pKa értéke alacsonyabb, így könnyebben deprotonálódik, 

amely hajlamosítja a ROS-általi oxidációra. A szulfhidril-csoport első lépésben szulfénsavvá (𝑆𝑆𝑂𝑂− ) 

oxidálódik. Az ennél oxidáltabb formák inaktiválják a fehérjét és míg a szulfin (𝑆𝑆𝑂𝑂2−) formát az ATP- 

függő szulfireduktázok képesek redukálni, addig a szulfon (𝑆𝑆𝑂𝑂3−) forma irreverzibilisnek tekintett. 𝑆𝑆𝑂𝑂− 

forma intramolekuláris diszulfid- vagy szulfén-amid-hidat képezhet, valamint intermolekuláris diszulfid-

hidat. Specializált jelfogófehérjékkel (lila peptid) képzett intermolekuláris diszulfid-hídképzés a redox-

viszonyokról származó jel propagálását eredményezheti pl. transzkripciós faktorok révén. 
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fehérje diszulfid-átrendeződést követően intramolekuláris diszulfid hidakat képezhet, amely a 

jel végrehajtásához szükséges konformációs változást eredményez (pl. transzkripciós 

faktorként funkcionálhat) (Reczek and Chandel, 2015). A redox-átadás modell szerinti 

működést figyeltek meg humán sejtekben, megnövekedett H2O2 szint esetén, amikor az ASK1 

(apoptosis signaling kinase 1) fehérje p38 általi foszforilációja a Prx1-ASK1 diszulfid 
intermedier jelenlététől függött (Jarvis, Hughes and Ledgerwood, 2012).  

A jeltovábbítás zsilip modelje szerint a redox-érzékeny ciszteinek szulfonsav-csoporttá (SO3
−), 

történő túloxidálásának van a legnagyobb jelentősége. A model szerinti viselkedést 

megfigyelték egerekben a kortikoszteron bioszintézise során, amikor a CYP450 által termelt 

H2O2 a Prx3 hyperoxidációjához (és inaktivációjához), valamint a szteroid szintézis negatív 

visszacsatolásához vezetett (Kil et al., 2012). 

Ezen túl az oxidáció által inaktivált enzimek kovalens módosítása (pl. foszforiláció) lehetővé 

teszi a H2O2 felgyülemlését. Ezt a mechanizmust írták le a növekedési faktor-által iniciált NOX-

eredetű H2O2 termelés folyamata során, amikor a Prx1 foszforiláció-általi inaktivációja lép fel 

(Nunomura et al., 2001).  

1.1.3. Oxidatív stressz és károsodás 

Oxidatív stressz akkor következik be, amikor a keletkező ROS túlsúlyba kerül a sejt 

antioxidáns kapacitásával szemben. Míg a fiziológiás szintű ROS (elképzelések szerint a 

nanomól nagyságrend alsó tartománya (Reczek and Chandel, 2015)) szükségszerű a sejt 

alapműködéséhez, úgy oxidatív stressz esetén a növekvő ROS a biomolekulák oxidatív 

módosulásához és károsodásához vezethet. Ez olyan jelpályák aktivációjához vezethet, amely 

a sejt pusztulását okozhatja. Az oxidatív stressz következtében kialakult oxidatív károsodás 

esetén a sejtben endogén módon önmegsemmisítő folyamatok léphetnek működésbe, melyek 

célja, hogy a szervezet megszabaduljon a potenciálisan káros működéssel rendelkező sejttől. 

Jelen ismereteink szerint az oxidatív stressz számos kórkép kialakulásában szerephez jut, úgy 

mind a rák, a Parkinson-kór, az Alzheimer-kór, atheroszklerózis, szívinfarktus, fragilis X 

szindróma stb. Létezik továbbá az „öregedés szabad gyök elmélete” is, amely szerint az 

öregedés folyamata az oxidatív stressz során keletkező ROS és a hatására végbemenő 

(leginkább a mitokondriális genomot érintő) oxidatív károsodás okán következik be (Szarka, 
Bánhegyi and Sümegi, 2014). 

Oxidatív stresszt válthat ki számos xenobiotikum változó mechanizmusok révén. Az is 

előfordulhat, hogy egy adott xenobiotikum önmagában nem toxikus, de a májsejtek 

biotranszformációja során aktiválódik. Ahogyan arról a későbbi fejezetekben szó lesz, ez 

történik az acetaminofen metabolizmusa során is: biotranszformációja során az 
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acetaminofenből a májsejtek CYP450 oxidáz enzimjei N-acetil-para-benzokinonimint (NAPQI) 

képeznek, amely felelős a későbbi toxicitásért.  

Számos betegség esetén, amellyel összefüggésbe hozható az oxidatív stressz olyan endogén 

eredetű molekulák gyülemlenek fel (pl. fehérjék abnormális processzálásából vagy 

foldingjából), amelyek fokozott ROS termelést idéznek elő. Példának okáért az Alzheimer-kór 

ún. amyloid hipotézise szerint a kór patogenezisében szerephez jutó endogén béta-amyloid 

peptid (βA), valamint a peptid szintézisében szerephez jutó prekurzor fehérje, az APP (amyloid 

precursor protein) és annak processzálásában fontos szerephez jutó szekretázok számos 

oxidatív stresszel összefüggő útvonalon keresztül vezetnek végül a betegség kialakulásához 
(Nunomura et al., 2001). 

A fokozódó oxidatív stresszben a ROS eliminálása során egyre inkább eltolódik az antioxidáns 

molekulák redox-állapota az oxidált irányba, valamint kellő mennyiségű antioxidáns hiányában 

növekszik az oxidatív károsodás valószínűsége.  

1.1.3.1. Lipidek oxidatív károsodása 

A sejtekben a különböző funkciójú organellumok (pl. endoplazmás retikulum, 

mitokondrium, lizoszóma) kompartmentalizációja lipid-membránokkal való elhatárolás révén 

valósul meg. A kompartmentumok, mivel eltérő biokémiai folyamatok helyszínei, gyakran 

eltérő biokémiai miliővel (pl. eltérő redox-környezet, proton-, kalcium-, vagy más ion-

koncentráció) rendelkeznek. A lipid-membránok gyakran nem pusztán fizikai térelválasztók, 

hiszen rajtuk keresztül magas szinten (fehérjék által) koordinált transzportfolyamatok zajlanak.  

A mára már általánosan elfogadott kemi-ozmotikus hipotézis (Mitchell, 1961) értelmében a 

mitokondrium belső membránjában zajló proton transzlokáció hatására létrejött proton 

gradiens az oxidatív foszforiláció hajtóereje, amely a heterotróf eukarióták (és számos 

prokarióta esetén is) alapvető energiatermelő folyamata. Amennyiben valamilyen oknál fogva 

növekszik a membrán protonáteresztőképessége – akár szétkapcsolószerek hatására, mint 

amilyen a 2,4-dinitrofenol vagy FCCP, akár UCP fehérjék hatására – az az energiatermelés 

hatékonyságának romlásával jár. 

A lipid-membránok fluiditásában kulcsszerepet játszó többszörösen-telítetlen zsírsavak 

könnyen reakcióba lépnek nagyobb lipofilitással rendelkező gyök-vegyületekkel, mint amilyen 

a hidroxil-gyök (HO•), a szuperoxid (O2
•−), vagy származék-gyök (alkoxil- vagy peroxil-gyök). 

Első lépésként egy hidrogén-gyök elvonása történik meg a zsírsavtól a gyök-vegyület által. A 

maradék zsírsav-gyök a telítetlenségek révén molekuláris átrendeződésre képes, majd 

molekuláris oxigénnel történő reakcióban lipid-peroxid-gyököt hozhat létre (6. ábra). A lipid-

peroxid-gyök egy újabb zsírsav molekulától képes hidrogén-gyököt elvonni, amelyből létrejön 
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egy lipid-peroxid és egy újabb zsírsav-gyök vegyület tehát a folyamat újraindul. Ez a lipid-

peroxidációfolyamata (Driessche, Guisset and Petiau-de Vries, 2000). 

 

6. ábra – A lipid-peroxidáció folyamata. Egy szabadgyök molekula (𝑅𝑅•) hidrogén-absztrakcióra képes 

a zsírsavmolekulából, amelynek eredményeképp létrejön egy lipid-gyök molekula. A lipid-gyök 

molekulában található kettőskötések átrendeződhetnek, valamint a gyök molekuláris oxigénnel reagálva 

lipid-peroxid-gyök molekula létrejöttét eredményezheti. Ez utóbbi gyök-vegyület révén további lipid-

peroxidok létrejöttében vehet részt. 

Érdekes módon a szervezetben bioszintetikus folyamatként is megtalálható biogén lipid-

peroxidációs lépés: a prosztaglandinok és leukotriének előállítása során ciklooxigenáz ill. 

lipoxigenáz fehérjék hidrogén-gyök elvonási reakcióban oxidálják az arachidonsav molekulát. 

A bioszintetikus folyamat termékeiként keletkező prosztaglandinok és leukotriének hormon-

hatású molekulák, többek között gyulladásos folyamatok lokális mediátorai a szervezetben, de 
számos más folyamat szabályozásában is részt vesznek (Floyd and Hensley, 2002). 

A lipid-peroxidációs folyamatok során az alkoxil-gyökök epoxid-képződésre képesek, valamint 

β-fragmentáció során rövid-szénláncú alkánok keletkezhetnek; peroxil-gyökökből gyakran 

keletkeznek kis- és közepes-móltömegű reaktív aldehidek (akrolein, malondialdehid, 4-hidroxi-

nonenál (4-HNE)), más néven reaktív karbonil vegyületek (RCS) vagy oxylipin-karbonilok, 

amelyek citotoxikus fehérje és DNS addukt-képződésre, valamint mutációk kialakulását 

okozhatják. 

A 4-HNE fiziológiás koncentrációja 0,1-3 µM, valamint oxidatív stressz esetén 10 µM – 5 mM-

ra becsült, amely apoptózis és nekrózis kiváltását eredményezheti (Abarikwu, Pant and 
Farombi, 2012). 
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A malondialdehid (MDA) keletkezésének meghatározása a lipid peroxidáció kimutatásának 

klasszikus módszere. Az MDA tiobarbitursavval erősen savas reakciója színes terméket ad, 

amely spektrofotometriásan detektálható, a módszer neve a TBARS próba.  

A lipid-peroxidáció tekintetében az idegrendszernek kiemelt jelentősége van, ugyanis 

kifejezetten nagy mennyiségben tartalmaz telítetlen zsírsavakat, normatíve nagy mennyiségű 

oxigént fogyaszt, magas vas-tartalommal rendelkezik, mindezzel szemben alacsony az 

antioxidáns kapacitása. Kísérletek alapján az agyszövet homogenátuma valóban nagyobb 

hajlandóságot mutat lipid peroxidációra, mint a máj, vese vagy izomszövet (Floyd and 
Hensley, 2002). 

1.1.3.2. Nukleinsavak oxidatív károsodása 

A gyök-vegyületek reaktivitásuknál fogva a nukleinsavakkal (jelen esetben ezen beleül 

a DNS-sel) is reakcióba lépnek bázis-mutációt, bázis-dimerizációt és száltöréseket okozva. A 

mitokondriális DNS-be (mtDNS) a nukleáris DNS-hez (nDNS) képest háromszoros az oxidatív 

károsodások – leginkább a száltörés következtében létrejövő deléciók, valamint pontmutációk 

– mennyisége (Anson, Hudson and Bohr, 2000), amely egyrészt a kisebb hatékonyságú 

(mt)DNS javító apparátusból fakad. Általános vélekedés szerint a fehérjéket, zsírokat és RNS-

t érintő oxidatív károsodás csak a makromolekula teljes eliminációján keresztül (turnover) 

javítódik, addig a DNS javítására monomerenként is szükség van (Floyd and Hensley, 2002). 

A mtDNS karbantartása teljes mértékben a nDNS-ben kódolt fehérjéktől függ, mutációs rátája 

a nDNS-hez képest jóval –  akár egy nagyságrenddel is – nagyobb aminek oka lehet az 

elektrontranszport lánc által termelt reaktív oxigénvegyületek hatása (Richter, Park and 
Ames, 1988), így az oxidatív stressz, vagy az organellumban felgyülemlő lipofil, karcinogén 

hatású policiklusos aromás szénhidrogének; mindehhez az is hozzájárul, hogy a nukleinsav 

nincs, vagy csak nagyon kis mértékben van hiszton fehérjékkel asszociálva (Cavelier, 
Johannisson and Gyllensten, 2000). A legújabb kutatások némileg árnyalják ezt a nézetet, 

ugyanis azt találták, hogy létezik mtDNS nukleoid, amelynek fehérje részlete a TFAM 

(Mitochondrial Transcription Factor A) (Kukat et al., 2011). 

Ugyancsak összefüggést figyeltek meg az öregedés és a mtDNS-ben található deléciók 

mennyiségével, amely időskorban a mtDNS akár 2%-kát is érintheti (Szarka, Bánhegyi and 
Sümegi, 2014), valamint a mtDNS-t érintő oxidatív károsodások mennyisége is a kor 

előrehaladtával növekszik (Mattson and Magnus, 2006). 

A DNS-t érintő oxidatív károsodás egyik klasszikus markere a 8-hidroxi-2’-deoxiguanozin (8-

OHdg) jelenléte, amelyet leghatékonyabban HPLC elúciót követő elektrokémiai detektálással 
lehetséges meghatározni (Floyd and Hensley, 2002). 
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1.1.3.3. Fehérjék oxidatív károsodása 

A fehérjéket érintő károsodás oxidatív stressz során keletkezhet a ROS-sal direkt reakcióban, 

valamint a folyamat során keletkező fokozott reaktivitású köztitermékekkel (pl. akrolein, 4-

HNE) történő reakcióban, amelynek termékei a protein-karbonilok. Utóbbi esetben a reakció 

során ismert módon inaktiválják számos kulcsfehérje lizin- és cisztein-csoportjait amely 

sejthalálhoz (mitokondriális apoptózis) vezet (Abarikwu, Pant and Farombi, 2012). Az 

antioxidáns védelemben résztvevő enzimek inaktivációja tovább fokozza az oxidatív 

károsodás mértékét. 

Kedvező esetben a sérült fehérjék lebomolnak citoszolikus proteázok, a lizoszóma (autofágia 

folyamata) vagy a proteaszóma aktivitása révén. Amennyiben ez nem történik meg, 

intracelluláris addukt-képződés történhet a sérült fehérjék és zsírok között, amely terméke az 

autofluoreszcens tulajdonsággal rendelkező  ún. lipofuscin (Mattson and Magnus, 2006). 

Előfordulhat azonban, hogy olyan fehérjék degradációját végzi el a sejt, amely fokozza az 

oxidatív károsodás mértékét, mint pl. a „ferritinofágia” során: az intracelluláris vas-kötő fehérje, 

a ferritin autofágia-általi lebomlása az intracelluláris szabad-vas megnövekedését 

eredményezi, amely a Fenton-reakción keresztül fokozza a ROS és lipid-peroxidáció mértékét. 

A ferritinofágia folyamatáról a „ferroptózis” fejezetben részletesen is szó lesz, ugyanis 

feltételezetten fontos szerepe van a ferroptózis folyamatában (Abarikwu, Pant and Farombi, 
2012). 

Az öregedés és az annak következtében kialakult oxidatív stressz viszonyának kutatásában 

számos esetben vizsgálták az agyszövet proteomjának oxidatív károsodását. Egy kutatás a 

protein-karbonil mennyiséget vizsgálva korfüggő logaritmikus-mértékű növekedést talált, a 

homlok- és nyakszirtilebenyben (Floyd and Hensley, 2002). 

Az oxidált fehérjék degradációját végző proteaszóma aktivitásának korral összefüggő 

csökkenéséről is beszámoltak, valamint in vitro körülmények között kimutatták, hogy a 

proteolitikus enzimkomplex működése érzékeny az oxidatív károsodásra (Floyd and Hensley, 

2002). 

A fehérjék aminosav-oldallánca direkt módon is reagálhat a ROS-sal. A tirozin aminosav 

szuperoxiddal ditirozint, míg hidroxil-gyökkel történő reakciója ortho- és meta-tirozint 

eredményez. Több csoport ezen oxidált aminosav-származékok egér- és patkány-

kísérletekben történő vizsgálata során arról számolt be, hogy mennyiségük korral összefüggő 

módon nagymértékben megnőtt a váz- és szív-izomzat sejtjeiben, de ezzel szemben az 

agyszövetben alig. A kísérletsorozatban továbbá azt is kimutatták, hogy az agyban korral 

összefüggő módon a fehérje-tiolok mennyisége csökkent, míg a lipid peroxidáció mértéke nőtt 

(Floyd and Hensley, 2002). 
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Mivel a mitokondrium fiziológiás szempontból a legfontosabb ROS forrás, megvizsgálták a 

mitokondriális proteom oxidatív károsodásának korfüggő mértékét is. Egy részletes 

tanulmányban arról számoltak be, hogy patkány szív- és máj- szövetből származó 

mitokondriumok esetén nem volt korfüggő fehérje oxidáció (fehérje-karbonil, ditirozin és 

ortho/para-tirozin szinten). Az agyszövet mitokondriumok esetén a mátrixból származó 

fehérjékben találtak egyedül szignifikáns emelkedést meta-tirozin esetén, valamint az ortho-

tirozin is korfüggő növekedést mutatott. A fehérje-karbonilok mennyisége az utóbbi mintákból 

idős állatok esetén csökkenést mutatott (Floyd and Hensley, 2002). Hozzáteendő még, hogy 

a mitokondriumok rendelkeznek az oxidált fehérjék eltávolítására alkalmas proteáz 

aktivitással. 

 Gyógyszerhatástan 

Egy enterálisan (pl. szájon át) alkalmazott gyógyszermolekula célpontjánál kifejtett 

hatás erősségét számos tényező befolyásolja, amelyeket a gyógyszerkémia tudományága 

betűszóval összefoglalva ADME tulajdonságnak nevez. Az ADME az Abszorbció, Disztribúció, 

Metabolizmus és Exkréció (kiválasztás) rövidítéséből ered, amely folyamatok meghatározzák 

egy gyógyszermolekula szervezetbe történő felszívódását, a szövetekben kialakított 

koncentrációját, valamint ily módon a gyógyszermolekula farmakológiai aktivitását. 

Enterálisan adagolt készítmények esetén, azt követően, hogy a hatóanyag oldott állapotba 

került, megindulhat a tápcsatornán keresztül történő abszorbciója. Általánosságban a 

gyógyszermolekulák, xenobiotikumok lévén, nem rendelkeznek olyan transzporter fehérjével, 

amelyen keresztül felszívódhatnának, így a membránokon keresztül történő passzív diffúzió 

lehetséges. Ezt a folyamatot nagymértékben befolyásolja a molekula kémiai szerkezete: 

hidrofób karakterű molekulák könnyebben átjutnak a sejtmembránokon, mint a hidrofil, vagy 

akár ion-formában is előfordulók. Amennyiben egy gyógyszermolekula pH-függvényében 

ionizálható, úgy az a tápcsatorna különböző pH-jú szakaszaiban eltérő abszorbciós 

tulajdonságokkal rendelkezik. Az acetil-szalicilsav (pl. az Aspirin® készítmény hatóanyaga) 

karboxil-csoportja okán ionizációra képes (pKa 3,5), viszont a gyomor savas pH-ján az 

ionizációja visszaszorul, így hidrofobicitása növekszik és a gyomorfal sejtjein keresztül történik 

legnagyobb mennyiségben a felszívódása, a fennmaradó mennyiség a tápcsatornán tovább 

haladva a bélfelület nagysága miatt ugyancsak nem elhanyagolható mértékben szívódik fel, 

immár közel semleges pH-n. A felszívódással egyidőben a tápcsatorna aspecifikus észteráz 

enzimei 28 – 35%-ban hidrolizálják az acetil-szalicilsav acetil csoportját (Needs and Brooks, 

1985). A keletkező szalicilsav még rendelkezik a hatóanyagra jellemző aktivitással, 

ugyanakkor a mellékhatásai számosabbak. 
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A véráramba jutva az acetil-szalicilsav sok más hatóanyaghoz hasonlóan fehérjékhez (főképp 

albuminhoz) kötődve transzportálódik. A maximális hatóanyag koncentráció átlagosan a 

bevételt követő 25 percben kialakul, amelyet követően  gyorsan csökkenni kezd  (Needs and 
Brooks, 1985). Az acetil-szalicilsav féléletideje a vérben alacsony, 15-20 perc, aminek egyik 

oka, hogy aspecifikus szöveti-észterázok hidrolizálják szalicilsavat eredményezve (Needs and 
Brooks, 1985). A keletkező szalicilsav eliminációja a vesén keresztül egyrészt a molekula 

változatlan formában, valamint konjugált formában történik.  

A gyógyszermolekulák és tágabb értelemben a xenobiotikumok konjugációja 

metabolizmusuknak egyik fontos lépése, amely a szervezetből történő eliminációjuk céljából 

történik. 

1.2.1. A gyógyszermetabolizmus fázisai és a citokróm P450-oxidáz szupercsalád 

A gyógyszermetabolizmus során a gyógyszermolekulák specializált enzimrendszerek 

által katalizált lebontása történik (biotranszformáció), célja, hogy kémiai átalakítások során a 

szervezet a xenobiotikumtól megszabaduljon. A xenobiotikumok (xenos görögül „idegen”) az 

élőlények számára „idegen anyagok”, amelyekkel alapvető biokémiai folyamataik során nem 

találkoznak, jelen dolgozatban ezeknek csak egy kisebb, de igen fontos csoportjával, a 

gyógyszerekkel foglalkozom részletesebben. 

A CYP450 fehérjék nevüket a szénmonoxiddal történő reakciójuk során abszorpciós 

spektrumuk 450 nm-es hullámhosszán jelentkező maximumáról kapták. Mivel aktivitásukat 

elsőként májból izolált mikroszómákban mutatták ki, valamint egy multimer fehérjekomplex 

szolgáltatja a reakciójukhoz az elektronokat, amelyben molekuláris oxigén is részt vesz, 

mikroszomális légzési láncnak is szokták nevezni.  

A CYP450 oxidázok katalizálják a gyógyszermetabolizmus első lépését, amelynek lényege 

konjugációra alkalmas csoportok kialakítása a szubsztrát molekulán belül. 57 különböző 

humán CYP450 izoenzim ismert, amelyek többek között szteroidok és vitaminok (A, D) 

konverziójában van szerepük, valamint hozzávetőlegesen ¼-e érintett xenobiotikumok 

biotranszformációjában (1. Táblázat) (Guengerich, 2005). Utóbbiaknak a mennyisége 

egyénenként széles tartományban eltérő lehet (genetikai okokból akár teljesen hiányozhat), 

valamint szintjük szubsztrátjuk jelenlétében többszázszorosára is megemelkedhet; ennek 

következtében egy biotranszformációra kerülő gyógyszermolekula 

metbolizmusát/plazmaszintjét nagymértékben befolyásolni fogja az átalakítást végző enzimek 

májsejtekben található aktuális mennyisége. 
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Szteroid Xenobiotikum Zsírsav Eicozanoid Vitamin Ismeretlen 

1B1 1A1 2J2 4F2 2R1 2A7 

7A1 1A2 4A11 4F3 24A1 2S1 

7B1 2A6 4B1 4F8 26A1 2U1 

8B1 2A13 4F12 5A1 26B1 2W1 

11A1 2B6  8A1 26C1 3A43 

11B1 2C8   27B1 4A22 

11B2 2C9    4F11 

17A1 2C18    4F22 

19A1 2C19    4V2 

21A2 2D6    4X1 

27A1 2E1    4Z1 

39A1 2F1    20A1 

46A1 3A4    27C1 

1. táblázat – Az ismert humán CYP450 izoenzimek osztályozása a szubsztrátjuk szerkezete alapján 

(Guengerich, 2005). 

A CYP450 enzimcsaládhoz tartozó fehérjék közös tulajdonsága, hogy aktív centrumukban egy 

hem-vas(III) prosztetikus csoport található, amelyet a polipeptid lánc egy – a fajok között 

nagymértékben konzervált – proximális cisztein aminosav tiolát-csoportja rögzíti. Amennyiben 

az enzim oxidációs lépést katalizál, az oxidációhoz molekuláris oxigént használ, amelynek 

egyik molekuláját beépíti a szubsztrátba (ezek alapján szokás a CYP-eket mono-

oxigenázoknak nevezni), a másikat pedig vízzé redukálja; a reakcióhoz az elektronok 

NAD(P)H-ról származnak egy flavoproteinen keresztül (Meunier, de Visser and Shaik, 2004). 

A CYP450 oxidázok reakciójának katalitikus ciklusa egy többlépéses folyamat, amelynek 

átmeneti termékei a vas-ionhoz kötött szuperoxid- és peroxid-vegyületek (Meunier, de Visser 
and Shaik, 2004); aktivitásuk során előfordul, hogy a katalitikus ciklus nem megy végbe, 

hanem a termékképződéstől szétkapcsolt módon egy előző köztiállapotba kerül vissza, 

miközben részlegesen redukált oxigén szabadul fel, amely önmagában vagy köztes úton ROS 

termelést ( O2
•−és H2O2 ) és fokozott előfordulás esetén oxidatív stresszt eredményez 

(Guengerich, 2005). 

Mindezen felül az is előfordulhat, hogy CYP450 oxidázok által katalizált folyamatban létrejött 

termék egy fokozott aktivitással bíró – gyakran elektrofil tulajdonsággal bíró – intermedier 
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molekula, amely reakcióba léphet a biomolekulákkal, gyakran a glutationnal, amely elnyújtott 

esetben ugyancsak oxidatív stressz és oxidatív károsodás kialakulásához, toxicitáshoz, végső 
esetben sejthalálhoz vezethet (Guengerich, 2005). 

Azt követően, hogy az első biotranszformációs fázisban kialakultak a konjugációra alkalmas 

csoportok, a második fázisban megtörténik a konjugáció, amely leggyakrabban (~80%) 

glükuronsavval történik (UDP-glükuronil-transzferázok révén). Ezen kívül konjugáció 

számottevő arányban szulfát-csoporttal (szulfotranszferázok által), valamint glutationnal 

(glutation-S-transzferázok által) valósul meg, de más csoportokkal (pl. metil, acetil) is 

lehetséges. 

A biotranszformáció harmadik fázisa a kiválasztásra alkalmas hidrofil termékek sejten kívüli 

kiválasztása. Ezt a feladatot az ATP-függő ún. ABC (ATP binding casette) transzporterek közé 

tartozó ABC exporterek végzik; az ABC transzporter fehérje szupercsalád nagyfokú szubsztrát 

heterogenitást mutat, fehérjéi prokariótákban is megtalálhatók. Ide tartoznak az MDR 

(multidrug resistance) transzporter ferhérjék is (pl. MDR1 vagy más néven ABCB1 és P-

glikoprotein), amelyek részt vesznek a gyógyszermolekulákkal (pl. antitumor szerek) szembeni 

rezisztencia kialakulásában, így funkciójuk fokozottan kutatott (Leonard, Fojo and Bates, 

2003). 

 Programozott sejthalálfolyamatok 

A sejthalálfolyamatokat alapvetően két részre lehet osztani: a programozott 

sejthalálformákra, amelyek iniciációját követően egy belső „molekuláris program” kerül 

végrehajtásra, valamint a programozottságot nélkülöző sejthalálra, amelyet nekrózisnak is 

nevezünk. A programozott sejthalálformák tekintetében a klasszikus példa az apoptózis, 

amelyet egy aktív (tehát egyrészt energiaigényes, másrészt egy működő apparátussal 

rendelkezik) folyamatnak tartunk, amely során programozott módon történik meg a sejt 

szétszerelése annak érdekében, hogy gyulladáskeltő belső komponensek ne kerüljenek a 

környezetbe. Ezzel szemben a nekrózis passzív sejthalálforma, amely esetlegesen történik 

környezeti perturbációk következtében és eredményeképp gyulladáskeltő sejtalkotók 

szabályozás nélkül kerülnek ki a környezetbe. Annak okán, hogy a programozott 

sejthalálformák szabályozott folyamatok, megjelenésüket és felbukkanásukat nagy figyelem 

kíséri, hiszen a szabályozottság többek között lehetőséget ad beavatkozásra is. 

Mára már az apoptózison kívül számos más programozott sejthalálfolyamat ismert, mint a 

jelen dolgozat által is tárgyalt nekroptózis, autofágia általi sejthalál és ferroptózis, valamint 
továbbiak (Galluzzi et al., 2012). 
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1.3.1. Nekroptózis 

A nekroptózis egy nekrotikus fenotípust mutató programozott sejthalálforma. Az 

apoptózis volt az elsőként felismert programozott sejthalál, fontosságát az egyedfejlődés és 

számos betegség patogenézise során is felismerték. Míg fenotipusában az apoptózist többek 

között a sejt zsugorodása, majd apoptotikus testekké történő aktív szétszerelése, a sejtmag 

tömörödése és a DNS állomány internukleoszomális degradációja jellemzi, addig a nekrotikus 

forma a sejt és az organellumok duzzadásával, sejtszintű dezintegrációval és a sejtmembrán 

kilyukadását követően a citoplazmatikus állomány sejten kívüli térbe történő kijutásával jár. 

Részletes molekuláris biológiai kutatások feltárták az apoptózis molekuláris mechanizmusát, 

így többek között effektor fehérjéit – ezek a kaszpázok –, valamint számos induktor- és 

inhibitor-molekuláját is. Ezt követően, az ezredforduló tájékán számos publikációban 

számoltak be arról, hogy adott körülmények között, apoptózisban genetikailag vagy kémiailag-

gátolt (kaszpáz inhibitorok pl. z-vad-fmk) sejtekben apoptózis induktorok hatására (ún. „halál 

ligandok” pl. FasL vagy TNFα) egy nekrotikus sejthalál játszódik le (lásd részletesebben 

Christofferson and Yuan, 2010 összefoglaló közleményét). Ez volt a programozott nekrózis 

létezésére utaló első nyom, amelyen elindulva később sikerült feltárni molekuláris 

mechanizmusának több kulcsszereplő fehérjéjét, inhibitor molekuláit, valamint patológiás 

vonatkozását is. A „halál receptor” (FasL, TNF receptor 1/2, TRAIL-R1/2) ligandumokon kívül 

nekroptózist válthatnak ki patogén-asszociált molekuláris mintázatok (pathogen-associated 

molecular pattern, PAMP, pl. lipo-poliszaccharid, kettősszálú RNS) és sérülés-asszociált 

molekuláris mintázatok (damage-associated molecular pattern, DAMP, pl. N-formilezett 
peptid, mitokondriális DNS) is (Lee et al., 2012). 

1.3.1.1. A nekroptózis és az apoptózis kapcsolata 

Egy korai közleményben rávilágítottak arra, hogy az apoptotikus és nem-apoptotikus 

programozott sejthalálfolyamatok egy bizonyos RIP1 (receptor interacting protein 1) kináz 

fehérjénél ágazhatnak ketté (Holler et al., 2000).  

A RIP1 fehérje C-terminálisán elhelyezkedő „halál domén” (death domain, DD) a TRADD 

(TNFR1-associated death domain protein) adaptor fehérjén keresztül interakcióba lép a „halál 

ligand” (pl. TNFα) által aktivált „halál receptor” (death receptor, DR) (pl. TNF receptor 1, 

TNFR1) DD-jével, majd egy kialakuló multi-mer fehérje komplex részeként (FAS szignalizációs 

útvonal „komplex I.”) poli-ubikvitinációs szignálon keresztül az NF-κB (nukleáris faktor κB) 

nukleáris transzlokációját, valamint a MAPK (mitogen activated protein kinase) útvonal 

aktivációját eredményezi (Ofengeim and Yuan, 2013). 10-15 perccel a DR aktivációját 

követően a „komplex I” szétszerelődik (az A20 deubikvitináz és cylindromatosis (CYLD) 



25. 

fehérjék által) és a komponensekből összeállhat a citoszolikus „komplex IIa” vagy „komplex 

IIb” (Ofengeim and Yuan, 2013). A komplex IIa-ban az oligomer RIP1 a FADD fehérjén (FAS-

associated death domain protein) keresztül a kaszpáz-8-hoz kapcsolódik és részt vesz az 

aktivációjában amely az apoptózis iniciálásához vezet (Ofengeim and Yuan, 2013). 

Amennyiben a kaszpáz-8 aktivációja nem tud végbemenni, a komplex IIb alakul ki, amelyet az 

oligomer RIP1 az oligomer RIP3-mal alakít ki és ez a nekroptózis aktivációját eredményezi 

(Ofengeim and Yuan, 2013) (8. ábra). 

1.3.1.2. A nekroptózis molekuláris mechanizmusa 

A programozott nekrózis talán legfontosabb mérföldkövét az első specifikus inhibitor a 

necrostatin-1 felfedezése jelentette, amely leírását követően kezdték el a „nekroptózis” 

kifejezést használni (Degterev et al., 2005). A molekula felfedezése nagyáteresztőképességű 

vizsgálatok során történt: olyan kismolekulájú inhibitort kerestek egy 15.000-es 

molekulaszámú kémiai könyvtárban, amely képes felfüggeszteni az U937 sejtvonalban a 

TNFα-indukálta nekrotikus fenotipusú sejthalált amelyet z-vad-fmk kaszpáz inhibitor 

jelenlétében váltottak ki (Degterev et al., 2005). A necrostatin-1-et ezt követően validálták az 

összes ismert programozott nekrózis-szerű sejthalált kiváltó körülmény esetén, amely során 

specifikus inhibitorként működött, az apoptotikus sejthalált viszont nem befolyásolta (Degterev 
et al., 2005). 

A nectostatin-1 képes volt meggátolni a dimer RIP1 vagy annak kináz-doménje által kiváltott 

nekroptózist (Degterev et al., 2005). A későbbiek során igazolták, hogy a necrostatin-1 a RIP1 

fehérje kináz aktivitását specifikusan gátolja (Degterev et al., 2008), ezzel gátolva a komplex 

IIb (nekroszóma) létrejöttét (Ofengeim and Yuan, 2013), így a RIP1 inhibíciója terápiás 

szempontból fontos célpont lehet a nekroptózis gátlására. A közleményben továbbá arra is 

bizonyítékkal szolgálnak, hogy a RIP1 auto-foszforilációja a nekroptózis folyamatának fontos 

része, amelyre mindeddig csak közvetett eredmények álltak rendelkezésre (Degterev et al., 
2008). 

Két további necrostatin származékról (necrostatin-3 és necrostatin-5) (7. ábra) is 

beszámolnak, amelyek ugyancsak képesek a RIP1 kináz aktivitás gátlására, viszont 

mindhárom necrostatin származék a gátló hatását a fehérje szerkezeti kooperációja 
szempontjából (az ún. T-hurokkal) különböző módokon fejtik ki (Degterev et al., 2008).  
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7. ábra – Necrostatin származékok és effektív koncentrációik (𝐸𝐸𝐸𝐸50). 

Nagyáteresztőképességű (high throughput screening, HTS) vizsgálatok során azonosították a 

RIP3 fehérjét, mint a nekroptózis egy további kritikus mediátorát, amely a RIP1-gyel együtt 

képez egy foszforiláció-érzékeny komplexet (ez a komplex IIb, vagy nekroszóma, összefoglaló 

8. ábra) (Cho et al., 2009). A RIP1 és RIP3 fehérjék közötti interakciót már viszonylag korán 

felismerték (Sun et al., 1999) amely a mindkét fehérjében megtalálható RHIM (RIP homotypic 

interation motif) doménen keresztül jön létre, valamint megléte a kináz-doménnel együtt 

nélkülözhetetlen a nekroptózishoz (Cho et al., 2009). Egy csoport ugyanazon sejtvonalban 

(NIH 3T3) mely két különböző forrásból származott, a RIP3 (de nem RIP1) differenciál 

expresszióját figyelte meg, amely érzékennyé (amennyiben szintje magas) vagy érzéketlenné 

(amennyiben szintje alacsony) tette a sejtvonalat a TNF/z-VAD-fmk indukálta nekroptózisra 

(Zhang et al., 2009). RIP3-/- génkiütött egér embrionális fibroblasztok (mouse embryonic 

fibroblast, MEF) RIP1 szintjét megemelve z-VAD-fmk-érzékeny sejthalált tapasztaltak 

(apoptózis), míg a vad-típusú MEF-ekben a RIP1 indukálta sejthalál (nekroptózis) nem volt z-

VAD-fmk érzékeny (Zhang et al., 2009); ezek alapján a RIP3-at egy apoptózis / nekroptózis 

sejthalálkapcsolóként tartották számon. Immun-koprecipitációval számos – főként 

metabolikus, a glutamin anyagcserében is érintett – fehérjét azonosítottak, amelyek TNF+z-

VAD-fmk kezelés hatására a RIP3-mal asszociál (Zhang et al., 2009); a glutaminsav 

anyagcserében résztvevő, valamint a RIP3-függő aktivitást mutató fehérjék a glutamát-

ammónialigáz (GLUL) és a mátrix-lokalizált glutamát-dehidrogenáz 1 (GLUD1) RNS-

csendesítése csökkentette a sejtek TNF+z-VAD-fmk érzékenységét, valamint azt a 

következtetést vonták le, hogy a nekroptózis során számos esetben megfigyelt mitokondriális 

ROS képződés a metabolizmus fokozásából ered és a mitokondriális elektrontranszport 

láncról származik (Zhang et al., 2009). 

Ugyancsak HTS vizsgálatok során azonosították a nekroszóma-függő útvonal egy új 

inhibitorát, az NSA-t (necrosulfonamide), valamint célpontját az MLKL (mixed lineage kinase 

domain-like protein) fehérjét, mint a RIP3-függő nekroptózis egy downstream médiátorát (Sun 
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et al., 2012). Az MLKL rendelkezik egy C-terminális kináz-szerű doménnel, amely a JNK és 

p38 aktivációs útvonalban résztvevő MAPKK-hoz (MAPK kinase) hasonlít, de ebből hiányzik 

a foszfát-kötő glicinben gazdag P-hurok, valamint a kulcsfontosságú magnézium-ion-kötő 

aszpartát helyett glicint tartalmaz; mind ezek alapján az MLKL fehérje kináz-inaktívként van 

számontartva (Sun et al., 2012). Az MLKL interakcióba lép a RIP3 fehérjével a kináz 

doméneken keresztül, valamint az MLKL a kináz doménben duplán (Thr357 és Ser358) 

foszforilálódik a RIP3 által, feltehetően kulcsfontosságú szerephez jut a nekroptoszóma 

összeállításában, auto-foszforilációjában és a downstream targetek megtalálásában (Sun et 
al., 2012). Az NSA specifikusan a humán MLKL N-terminális CC (coiled coil) doménjében 

található Cys86-tal lép Michael-addícióba, amely egérben nem található meg, így abban nem 

rendelkezik gátló hatással, viszont feltehetően fontos szerephez jut a nekrotikus szignál 

propagálásában (Sun et al., 2012). 

A RIP1-RIP3 nekroszóma egy további foszforilációs célpontja is leírásra került, amely 

összeköti a nekroptózist és a mitokondriális eredetű oxidatív stresszt: a mitokondriális külső 

membránhoz horgonyzott PGAM5 (phosphoglycerate mutase/protein phosphatase 5) fehérje 

(Wang et al., 2012). A PGAM5 két izoformával rendelkezik: PGAM5S (PGAM5 short) és 

PGAM5L (PGAM5 long); ezek közül mindkét izoforma foszforilálódik a RIP3 által, de a 

PGAM5S izoforma foszforilációjához szükséges az MLKL-lel történő interakció, valamint 

foszforilációja NSA-val felfüggeszthető (Wang et al., 2012). A felállított hipotézis szerint a 

RIP1-RIP3-MLKL-ből álló nekroptoszóma komplex először a PGAM5L-lel lép interakcióba, így 

a mitokondrium külső membránjához asszociál; következő lépésben a komplex asszociál a 

PGAM5S-sel, valamint a komplex a PGAM5S foszforilációja révén stabilizálódik és ez NSA-

val gátolható; a PGAM5S-et is tartalmazó komplex fokozott hidrofób karakterrel rendelkezik és 

egy további fehérje, a Drp1 (dynamin-related protein 1) számára oligomerizációs felületet 

biztosít, amelynek hatására mitokondriális hasadás valósul meg (Wang et al., 2012). A Drp1 

GTPáz-függő aktivitása defoszforiláció (Ser637) révén aktiválódik, amit kimutattak TNF-

indukálta nekroptózisban, viszont a PGAM5S-általi defoszforilációs reakció utóbbi fehérje 

hidrofób karaktere miatt nehezen vizsgálható (viszont a PGAM5L in vitro mutat Drp1 

defoszforilációs aktivitást) (Wang et al., 2012); a Drp1-et a cAMP-függő PKA (protein kinase 

A) tartja inaktív állapotban foszforiláció révén. A mitokondriális hasadás apoptózis és nekrózis 

folyamán is megfigyelhető, amely segíti a mitofágiát, a létrejövő fragmentált mitokondriumok 

viszont fokozott ROS termelést mutatnak és a fragmentáció befolyásolja az energiatermelést 

és kalcium-fluxust. 

A kísérletek alapján valószínűsíthető, hogy a PGAM5 fehérje a receptor-mediálta extrinzik 

nekroptotikus szignál és az intrinzik keletkező nekroptotikus szignál (pl. fokozott ROS 
termelés, kalcium ionofór általi stressz) egyik köztes pontja (Wang et al., 2012). 
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8. ábra – Az extrinzik nekroptózis folyamata. Az extrinzik nekroptózis aktivációja a halál ligand (DL) 

halál receptor (DR) aktivációjával indul. A DR trimerizációja következtében összeáll a komplex I a 

TRADD és RIP1 fehérjékből. A RIP1 poli-ubikvitinálódik (UQ) lineáris módon, valamint 63-as lizinjén 

(Lys63). Előbbi az NF-κB, míg utóbbi a MAPK szignalizációt aktiválja áttételesen (nem ábrázolt). A RIP1 

deubikvitálódhat a CYLD és A20 által, amelynek eredményeképp a szabad RIP1 a komplex IIa-ban 

vagy komplex IIb-ben vállal szerepet. A komplex IIa-hoz kaszpáz-8 (Casp8) és FADD fehérjék 

szükségesek és asszociációjuk révén apoptózis indukálódhat. A komplex IIa elemei gátolják a IIb (más 

néven nekroszóma) létrejöttét, de amennyiben az nem gátolt a foszforilált-RIP1- RIP3-ból (foszforiláció 

nincs ábrázolva) felépülhet. A létrejött nekroszóma foszforiláció-függő módon (nem ábrázolt) 

asszociálhat az MLKL fehérjével (ábrán nekroptoszómának nevezve), amely a mitokondriális külső 

membrán külső oldalához asszociálhat szintén foszforiláció-függő módon a PGAM5L-en keresztül. A 

kialakult heterokomplex foszforiláció-függő módon asszociálhat a hidrofób karakterű PGAM5S-sel, 

amely NSA-val gátolható. A kialakult komplex a Drp1 defoszforiláción keresztül toborozza az aktivált 

Drp1-gyet a mitokondriális membránhoz, amely mitokondriális hasadást, fragmentációt és diszfunkciót, 

végül pedig sejthalált (nekroptózis) eredményezhet. 
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1.3.1.3. A nekroptózis és az autofágia kapcsolata 

Előzetesen számos esetben találtak autofágia aktivációt a kaszpáz-független sejthalál 

során (Gozuacik and Kimchi, 2004), így a necrostatin-1 hatásmechanizmusának 

tanulmányozása során megvizsgálták az autofágia szerepét a nekroptózisban. Az LC3-II 

szintek vizsgálatán keresztül számos sejtvonal nekroptotikus stimulálása esetén találtak 

autofágia aktivációt, amelyet a necrostatin-1 gátolni tudott (Degterev et al., 2005). Viszont az 

autofágia kémiai- (3-metil-adenin jelenlétében) vagy genetikai-gátlása (Atg5 génkiütött, vagy 

beclin-1 csendesítése RNS interferencia révén) nem akadályozta meg a nekroptotikus 

sejthalált, amelyből arra következtettek, hogy az autofágia a nekroptózis egy következménye 

és nem egy kiváltó folyamata (Degterev et al., 2005). Feltételezhetően az autofágia jelenléte 

nekroptózisban sejtvonalfüggő (pl. L929 (Degterev et al., 2005) és U-937 (Yu et al., 2004) 

sejtek esetén kulcsfontosságúnak mutatkozott, míg MEF-ek és Jurkat sejtek esetén 

másodlagos hatásként jelentkezett), ahogyan a ROS termelés is (Degterev et al., 2008). 

1.3.1.4. A nekroptózis in vivo relevanciája 

A specifikus nekroptózis inhibitor – a necrostatin-1 – felfedezése lehetővé tette, hogy 

megvizsgálják a folyamat in vivo jelentőségét. A nekroptózis egyik patológiás előfordulása az 

ischaemiás agykárosodás során feltételezett (Martin-Villalba et al., 2001). Ennek 

vizsgálatához ischaemiás károsodást váltottak ki a középső agyi verőér okklúziójával 

egerekben necrostatin-1 és egy necrostatin-1 származék (7-Cl-Nec-1) jelenlétében (Degterev 
et al., 2005). Mindkét molekula szignifikáns mértékben és koncentráció-függő módon 

csökkentette az infarktusos térfogatot, valamint a  7-Cl-Nec-1 arányosan növelte a neurológiai 

pontszámot (Degterev et al., 2005). Az ischaemiás területen a nekroptózissal már 

összefüggésbe hozott autofágiára utaló LC3-II szint emelkedést találtak, amelynek maximális 

értéke az okklúziót követő 8. órában jelentkezett; a 7-Cl-Nec-1 az okklúziót követő 4.-6. órában 

történő adagolása is csökkenteni volt képes az LC3-II szintnövekedést és ischaemiás 

károsodás mértékét (Degterev et al., 2005). 

Ugyancsak a necrostatin-1 védőhatását tapasztalták a szívizom infaktus által kiváltott 

károsodással szemben in vitro, ex vivo és in vivo tesztrendszerekben (Smith et al., 2007). 

Vírusos fertőzések esetén, főként amelyekben a kaszpázok szupressziója figyelhető meg 

(Benedict, Norris and Ware, 2002) szintén felmerült a nekroptózis jelentősége: a RIP3-függő 

nekroptózis egy fontos sejthalálmechanizmusnak adódott a Vaccina Virus fertőzés során in 

vivo egérkísérletekben (Cho et al., 2009). 
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Mindezek mellett az acetaminofen által kiváltott májkárosodás során is kimutatták a 

nekroptózis kulcsfehérjéinek érintettségét, valamint a necrostatin-1 védőhatását (Takemoto 
et al., 2014) 

1.3.2. Ferroptózis 

A ferroptózis egy – feltételezetten – programozott oxidatív sejthalálforma, amely 

rendelkezik saját specifikus induktorokkal (pl. erastin, RSL3) és specifikus inhibitorokkal (pl. 

ferrostatin-1, liproxstatin-1). Az induktorok hatása feltételezetten genotípus szelektív (H/K/N-

RAS fehérje onkogén alléljára) tumorspecifikus (Dolma et al., 2003; Dixon et al., 2012; 

Friedmann Angeli et al., 2014). Ezen felül szerepét feltételezzük számos patológiás 

folyamatban, mint pl. tumor-sejtek eliminációja, a neuronok glutamát-által kiváltott 

excitotoxicitása, akut veseelégtelenség, ischaemia- és gyógyszer-indukálta májkárosodás, 
szívkárosodás (Xie et al., 2016). 

1.3.2.1. A kis-GTP-áz fehérjék RAS alcsaládja 

A kis-GTP-áz fehérjék olyan hidroláz aktivitással a citoszolban található G-fehérjék, 

amelyek aktív állapotukban GTP-t kötnek, ennek GDP-vé történő hidrolízisét katalizálják és 

ezáltal inaktiválódnak. Aktív állapotukban számos, a sejt működésével kapcsolatos folyamatra 

hatással vannak, mint pl. a növekedés, differenciáció, sejtmozgás vagy lipid vezikulum 

transzport. 

A RAS fehérjék a sejtnövekedés, differenciáció és túléléssel kapcsolatos szignál 

transzdukcióban vesznek részt. Humán sejtekben három gén kódolja (HRas, KRas és NRas), 

amelyek mutációja az egyik legfontosabb ismert onkogén forrás: az összes humán tumor 20-

25%-a esetében megtalálható a RAS fehérjében történő mutáció, míg specifikus tumorok (pl. 

hasnyálmirigy tumor) esetén ez az arány akár 90% (Downward, 2003). Ennek okán az 

onkogén RAS-ra specifikus terapeutikumok fejlesztése egy intenzíven kutatott terület. 

A RAS aktiváció két jól ismert útvonal szignalizációjában is részt vesz: a mitogén-aktivált 

fehérje (Mitogen-Activated Protein, MAP) kináz kaszkád, amely sejtnövekedéssel és 

osztódással kapcsolatos géneket szabályoz, valamint a PI3K/AKT/mTOR útvonal, amely a 

fehérjeszintézis, sejtnövekedés és apoptózis inhibícióban vesz részt. 
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1.3.2.2. Genotípus szelektív antitumor ágensek kifejlesztése, a ferroptózis 

felfedezése 

Az első ferroptózissal kapcsolatos publikáció 2003-ban jelent meg (Dolma et al., 
2003). Stockwell és munkacsoportja egy tesztrendszert hozott létre, amelyen genotípus 

szelektív antitumor ágensek azonosíthatók nagyáteresztőképességű vizsgálatok (HTS) során. 

A tesztrendszert a BJ primer humán fityma-eredetű fibroblaszt sejtvonalból hozták létre 

onkogén transzformációval. A transzformáció során olyan genetikai elemeket használtak, 

amelyek már korábban ismertetett módon szerepet játszanak a tumorogenezisben: a humán 

telomeráz katalitikusan aktív alegységét (hTERT) a „Simian Virus 40” nagy (LT) és kis (ST) 

onkofehérjéket, valamint a HRAS fehérje onkogén alléljét. Későbbi kísérleteik során a HPV 

(Humán Papilloma Virus) E6 és E7 fehérjéit is felhasználták, amelyek a p53 és pRB 

inaktivációjában vesznek részt.  

A létrehozott tesztrendszert 23 550 tagú kémiai könyvtár elemeivel (ebből 20 000 vegyület 

kombinatorikus könyvtárból, 1 990 a National Cancer Institute adatbázisából, valamint további 

1 540 biológiai aktivitással rendelkező saját adatbázisból származó vegyület volt) „világították 

át” olyan ágenseket keresve, amelyek genotípus szelektív módon – tehát csak az adott 

konstruktra specifikus módon – fejtik ki citotoxikus hatásukat. Ezt a tulajdonságot „szintetikus 

letalitásnak” nevezték, amely azt jelentette, hogy a transzformált sejtre citotoxikus hatással 

van, de az izogén primer sejtre nincs. Továbbá egy kiértékelési stratégiát is létrehoztak, 

amelynek során adott vegyület tumorspecifikus hatását kvantifikálták: az IC50 (Inhibitory 

Concentration 50 – az a koncentráció, amely a sejtnövekedést 50%-kal lassítja) értékek 

meghatározták a különböző sejtvonal konstrukt-variánsok esetén, majd ezek hányadosát 

kiszámolva kapták az ún. „szelektivitási érték”-et ( Szelektivitási érték =

 IC50(sejtvonal1) IC50(sejtvonal2)⁄  ) . Pl. egy 4-es szelektivitási értékkel rendelkező molekulát 

4-szer magasabb koncentrációban kell alkalmazni a primer sejtvonalban, mint egyik onkogén 

konstrukcióban. A sejtek életképességét 48h kezelést követően calcein-AM élő sejteket festő 

fluoreszcens festékkel mérték. 

A molekula-könyvtárból számos ismert antitumor hatással rendelkező molekula hatást 

mutatott (pl. doxorubicin, daunorubicin, camptothecin), de ez általában vagy nem volt 

genotípus szelektív, vagy csak a gyorsan osztódó sejtekre mutattak hatást (aktív hTERT 

okán). Viszont két olyan molekulát találtak, amely a RAS és ST-expresszáló sejtekben 

indukáltak citotoxicitást: a camptothecin (ismert topoizomeráz 1-hez kacsolt hatás) és egy új 

vegyület, amelyet erastin-nak (Eradicator of RAS and ST) neveztek el. A két vegyület közül, 

további részletes vizsgálatok során, az erastint emelték ki, ugyanis a camptothecinről 

kimutatták, hogy hatása lassú, valamint a primer sejtvonal is érzékenyíthető rá inhibitor 
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adagolásával, továbbá, hogy az onkogén RAS fehérje a topoizomeráz 1 szint növelését 

eredményezte és ezen keresztül fejti ki hatását. 

Az erastin ezzel szemben egyértelműen onkogén RAS-tól függő hatást mutatott, gyorsan 

bekövetkező nem-apoptotikus sejthalállal. 

Stockwell és munkacsoportja tovább folytatta a létrehozott tesztrendszeren történő 

kutatásokat és 2008-ban arról számoltak be (Yang and Stockwell, 2008), hogy 47 425 

vegyületszámú könyvtár átvilágítása során újabb onkogén RAS specifikus molekulákra, az 

RSL3 és RSL5-re (RAS-Selective Lethal) bukkantak. Továbbá bemutatják az RSL-ek által 

kiváltott sejthalál azonosított inhibitorait: az antioxidáns glutation, valamint a mérsékelt 

védőhatással rendelkező zsíroldható antioxidáns α-tokoferol és a vas-kelátor deferoxamin. 

Ezzel szemben az apoptózis pán-kaszpáz inhibitorok (z-VAD-fmk és Boc-D-fmk) és az 

autofágia inhibitor wortmannin nem voltak hatásosak. Megvizsgálták a PARP-1 fehérje 

hasadását is, de nem volt megfigyelhető RSL kezelés hatására, így a parthanatos-típusú 

sejthalált is kizárták. 

Mivel az RSL3 nagy hatékonysággal pusztította el RAS-szelektív módon a tumoros sejteket, 

a molekulát továbbították az amerikai egyesült államokbeli Nemzeti Rákkutató Központ (NCI) 

DTP-be (Developmental Therapeutics Program), amelynek során 60 különböző rákos 

sejtvonal érzékenységét határozták meg. Az eredmények alapján a sejtvonalak érzékenysége 

nagyfokú változatosságot (koncentrációban 104-szereres) mutatott, viszont számos 

kifejezetten érzékeny sejtet találtak és az érzékenységi profil alapján az RSL3 

hatásmechanizmusa az eddig ismert antitumor szerektől teljesen eltérő. 

1.3.2.3. A ferroptózis molekuláris sajátságai 

 A ferroptózis folyamatának felfedezése az onkogén RAS-szelektív specifikus induktor, 

az erastin felfedezése révén kezdődött (Dolma et al., 2003). Azóta számos specifikus 

ferroptózis induktor (FIN) leírásra került, valamint olyan nem-specifikus szerek, amelyek a 

ferroptózissal összefüggő sejthalált váltanak ki (Xie et al., 2016). A FIN-eket két csoportba 

sorolják:  

− az FIN I. osztály GSH depléción keresztül (erastin-szerű hatás), 

− a FIN II. osztály a GPX4 enzimre való hatás révén (RSL3-szerű hatás) 

váltják ki a ferroptózist. Az utóbbi években leírásra kerültek a szintén II. osztályba sorolható 

FIN56, valamint FINO2; az előbbi a GPX4 mennyiségének specifikus csökkenését okozza 

(Shimada et al., 2016), míg az utóbbi egy szerves peroxid, amely a vas-oxidációt és lipid-

peroxidációt eredményez (Gaschler, Andia, et al., 2018). Induktortól függetlenül a kiváltott 
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ferroptotikus sejthalálfolyamat markere a fokozott reaktív oxigén vegyület (ROS) termelés és 

lipid peroxidáció (LOOX), valamint az intracelluláris szabad vas szint (LIP) megemelkedése. 

Ezen molekuláris sajátságokat legcélszerűbben áramlásos citometria módszerével követjük 

nyomon különböző fluoreszcens festékek alkalmazásával. 

Az I. osztályba tartozó FIN-ek a cisztin felvételen keresztül okoznak GSH depléciót: a GSH 

bioszintézishez szükséges prekurzor cisztein oxidált formája a cisztin (cisztein-diszulfid), 

importja az xc
- cisztein-glutamát antiporter rendszeren keresztül történik, ennek egyik 

közvetlen inhibitora az erastin (Dixon et al., 2012), továbbá az amerikai FDA-által már 

elfogadásra került, és pl. a hepatocelluláris karcinóma referencia kezelésének számító 

antitumor terapeotikum sorafenib is, valamint a glióma és limfóma kezelésére használt 

kémiailag kevésbé stabil sulfasalazine (Louandre et al., 2013; Dixon et al., 2014) 

 Erastin hatására a GSH és GSSG szintje is csökken, a depléció megléte szükségszerűnek 

tűnik az erastin hatásosságához, de a specifikus inhibitorok ezt nem ellensúlyozzák, viszont a 

GSH szint exogén pótlásával (GSH vagy N-acetil-cisztein adagolásával) a sejthalál kivédhető 

(Yang et al., 2014). Onkogén RASV12 mutáció esetén kimutatták, hogy BJ-eredetű sejtekben 

a GSH bioszintézisének gátlása révén (buthionine-sulfoximine adagolással) szintén kiváltható 

sejthalál, míg az izogén BJ vonalban nem (Yang et al., 2014).  

Ismeretes, hogy a tumoros vonalak fokozott oxidatív stressznek vannak kitéve (Irani et al., 
1997), ezért megvizsgálták az onkogén RASV12 transzformált BJ vonalak ROS szintjét, 

amelyben csak enyhe emelkedést találtak (Yang et al., 2014). Az antioxidáns rendszer 

szelektív gátlásával (SOD-inhibitorok, tiol-reaktív ágensek és tioredoxin-reduktáz inhibitorok 

és kataláz inhibitorok alkalmazásával) megvizsgálták, hogy a sejthalál a ROS/antioxidáns 

egyensúly felborulása okán következik-e be, de egyik inhibitor sem mutatott hasonló 

érzékenységet, mint az erastin vagy BSO-kezelés az onkogén RASV12 transzformált BJ 

vonalban (Yang et al., 2014). Ebből arra a következtetésre jutottak, hogy nem egyszerűen a 

ROS/antioxidáns egyensúly felborulása okozza a szelektív letalitást, hanem egyedi 

downstream biokémiai és metabolikus változások; további vizsgálatok során kiderült, hogy 

ezek közül a legjelentősebb a GPX4 enzim GSH depléción keresztül történő gátlása (Yang et 
al., 2014). 

Azt követően, hogy fény derült a GPX fehérjék (és kiemeltképp a GPX4) szerepe az erastin 

indukálta GSH deplécióban és az azt követő sejthalálban kérdés maradt, hogy RSL3 kezelés 

esetén mi váltja ki a ROS termelést, hiszen ebben az esetben GSH depléció nem figyelhető 

meg. RSL3-mal történő affinkromatográfiás tisztítás során viszont sikerült azonosítani a GPX4 

fehérjét, amihez az RSL3 klór-acetamid-csoportja kovalensen kötődik, ezáltal inaktiválva az 

enzimet (Yang et al., 2014). Továbbá igazolták, hogy RSL3 jelenlétében valóban gátolt a 

GPX4 enzim működése, ugyanis csökkent aktivitást mutatott szubsztrátjának, a 7α-

koleszterol-OOH eliminálása során (Yang et al., 2014). Ezen felül HT-1080 sejtekben RNS 
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interferenciával a GPX4 kiütése nagy mértékben fokozta a ferroptózisra való hajlamot, mely a 

ferroptózisra jellemző inhibitor profillal rendelkezett, míg túltermelése védettséget jelentett 
(Yang et al., 2014). 

A ferroptózis programozottságát Stockwell és munkacsoportja 2012-es publikációja során 

erősítette meg, mikor beszámoltak az első specifikus inhibitorról, a ferrostatin-1-ről, amely az 

erastin, az RSL3 által kiváltott sejthalált, valamint a ferroptózis folyamatával összefüggésbe 

hozott glutamát excitotoxicitást is képes volt felfüggeszteni (Dixon et al., 2012). A ferrostatin-

1 hatásosságát első körben aril-alkil-amin szerkezetéből kiindulva reduktív mechanizmusú 

antioxidáns képességének tulajdonították, amelynek révén megakadályozza a lipid-

peroxidációt, továbbá bemutatták, hogy a Huntington-kór egy patkány modelljében a 

ferrostatin-1 képes volt a neuronok citotoxicitással szembeni védelmére (Skouta et al., 2014). 

Ebben a publikációban számos hatásos ferrostatin analógra is kitérnek (pl. SRS11-92), 

valamint részletesen elemzik a szerkezet-hatás összefüggéseket. 

Egy további specifikus ferroptózis inhibitor – a spiroquinoxalinamin származék liproxstatin-1 – 

felfedezésével járt GPX4-/- génkiütött MEF-ek nagyáteresztőképességű vizsgálatával, amely 
in vivo védőhatást is mutatott (Friedmann Angeli et al., 2014). 

1.3.2.4. A VDAC fehérjék szerepe a ferroptózisban 

Az erastin által kiváltott sejthalállal kapcsolatosan már viszonylag korán leírták a 

mitokondriális VDAC (feszültségfüggő anion csatorna, voltage dependent anion channel) 

fehérjék szerepét, amelyek RNS interferenciával történő csendesítése (leginkább VDAC3 

esetén) védettséget eredményezett (Yagoda et al., 2007). Ennek ellenére a VDAC3 szint 

mesterséges emelése nem-onkogén BJ vonalban nem eredményezett erastin érzékenységet. 

Kimutatták továbbá, hogy az erastin közvetlenül kötődik a mitokondriális VDAC2-höz, 

megváltoztatva ezzel a permeabilitását. A mitokondriális VDAC fehérjék a mitokondrium külső 

membránjában található transzmembrán pórusok, amelyek nyitott állapotban ionok és kis 

móltömegű metabolitok, míg zárt állapotban csak ionok átjutását biztosítja. Ezen felül nyitott 

állapotuk anion-, míg zárt állapotuk kation-szelektív (Yagoda et al., 2007). Megvizsgálták a 

VDAC fehérjék mennyiségét az onkogén transzformált BJ sejtvonalban és emelkedett 

mennyiséget találták az izogén prekurzor BJ vonalhoz képest (Yagoda et al., 2007). 

Későbbi vizsgálatok során azt találták, hogy az N-RAS mutáns HT-1080 esetén a VDAC3 

kiütése shRNS által az RSL5 és erastinnal szemben védettséget jelentett, de az RLS3-mal 

szemben nem (Yang and Stockwell, 2008). 

A VDAC fehérjék mitokondriális lokalizációja okán elképzelhetőnek tartották, hogy a ROS 

forrása maga a mitokondrium lehet. Ennek egyik szövődményének tartották az elektron 
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mikrográfok alapján megfigyelt rendellenes mitokondriális szerkezetet (Yagoda et al., 2007). 

A mitokondrium ROS szerepét előbb alátámasztották (Yang and Stockwell, 2008), majd 

később megcáfolták, mivel egyrészt a mitokondriális szuperoxidra érzékeny MitoSOX 

festékkel nem találtak mitokondriális eredetű ROS-t, valamint a mitokondriális DNS-től 

megfosztott (így funkcionális elektrontranszport lánccal nem rendelkező) ún. ρ0-ás K-RAS 

mutáns 143B oszteoszarkóma vonal nem mutatott erastin- és RSL3-érzékenységben változást 
(Dixon et al., 2012). 

1.3.2.5. A vas szerepe a ferroptózisban 

A vas szerepét először az RSL3 által kiváltott sejthalálban figyelték meg, amikor a 

deferoxamin és a „311-es vegyület” vas-kelátorok védőhatást mutattak (Yang and Stockwell, 
2008). A mérések alapján a vas-kelátorok jelenlétében sokkal alacsonyabb szabad vas volt 

jelen, amelynek oka lehet az általuk nyújtott védettség. Ezen felül a tesztrendszerként 

alkalmazott, az onkogén RASV12 transzformáláson átesett BJ sejtvonal alapszintű szabad vas 

mennyisége magasabb , mint az izogén prekurzor BJ vonalnak (Yang and Stockwell, 2008). 

Megvizsgálták a vas-transferrin komplex transzmembrán felvételben szerephez jutó 

„Transferrin receptor 1” (TfR1) fehérje és mRNS mennyiségét és azt találták, hogy a 

transzformált sejtekben nagyobb mennyiségben van jelen. A TfR1 szintjét RNS (technikai okok 

miatt csak részleges) csendesítéssel csökkentve azt találták, hogy csökken az erastin 

hatásossága, de nem a vas-kelátorokhoz hasonlítható mértékben. Ezzel szemben azt találták, 

hogy az intracelluláris raktározásban részt vevő ferritin fehérje komplex alegységeinek (ferritin 

„nehéz lánc 1” és ferritin „könnyű lánc”) mennyisége csökken. A csökkent vas-tároló kapacitás 

ugyancsak a szabad vas szint növekedését vonhatja maga után. 

Későbbi kísérletek során azt találták, hogy a vas(II)-ionok az erastin-indukálta sejthalált fokozni 

képesek, viszont más kétértékű fémionok (Cu2+, Mn2+, Ni2+, Co2+) nincsenek rá hatással (Dixon 
et al., 2012). Továbbá az alapján, hogy az antioxidáns Trolox, vagy a membrán permeábilis 

vas-kelátor dipiridil az erastin kezelést követő 6 órában történő adagolásukkal még mindig 

felfüggeszthető volt a ferroptózis, azt a következtést vonták le, hogy nagymennyiségű vas-

függő oxidatív károsodásnak kell végbemenni a sejthalál bekövetkeztéhez (Dixon et al., 
2012). Mindezen túl RNS csendesítést alkalmazó szűrővizsgálat során az IREB2 (iron 

response element binding protein 2) vas-háztartásban jelentős gén aktivitását szükségesnek 

találták az erastin által HT-1080 vonalban kiváltott ferroptózisban, valamint az IREB2 

csendesítése fordított irányú, míg az inverz hatással bíró FBXL5 (F-box/LRR-repeat protein 5) 

azonos irányú változást eredményezett számos vas-háztartással kapcsolatos fehérje 
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expressziójában (TFRC – transferrin receptor, ISCU – iron sulfur cluster assembly enzyme, 

FTH1 – ferritin heavy chain 1, FTL – ferritin light chain) (Dixon et al., 2012).  

Gao és munkacsoportjának eredményei alapján fontos szerepe van a ferroptózisban a 

ferritinofágiának. Ismeretes, hogy az intracelluláris vas homeosztázis szabályozása történhet 

az NCOA4 fehérjét érintő útvonalon, amelynek során az NCOA4 „rakomány receptorként” 

funkcionálva hozzákapcsolódik a vas-kötő ferritinhez és a lizoszómához szállítja lebontásra a 

szabad vas szint növelését eredményezve (Gao et al., 2016). Eredményeik alapján erastin 

hatására a ferritin-NCOA4 autofágia útvonalon történő lebontása emeli meg a szabad vas 

szintet farmakológiai és genetikai autofágia inhibitorokkal felfüggeszthető módon. Erastin 

hatására koncentráció- és idő-függő módon csökken az NCOA4 fehérje szintje (autofágia 

révén), valamint RNS interferenciával történő kiütése védettséget eredményez az erastinnal 

szemben. 

1.3.2.6. A ferroptózis és (zsírsav)anyagcsere kapcsolata 

RNS interferenciát alkalmazó szűrővizsgálat során számos metabolizmussal 

kapcsolatos gén (ATP5G3, CS – citrát-szintáz, TTC35, ACSF2 – acil-CoA-szintetáz 

fehérjecsalád 2) szerepére derült fény, valamint az RPL8 (ribosomal protein L8) 

fehérjeszintézisben fontos fehérjét kódoló gén csendesítése is nagyfokú védettséget 

eredményezett az erastinnal szemben (Dixon et al., 2012). A CS és ACSF2 gének által kódolt 

fehérjék a mitokondriális zsírsavanyagcserével kapcsolatosak, valamint tumoros sejtekben a 

mitokondriális zsírsavszintézis nagymértékben függ a rendelkezésre álló glutamin – α-

ketoglutarát metabolizmustól, ezért megvizsgálták a transzamináz inhibitor aminooxyecetsav 

(AOA) hatását erastin kezeléssel szemben (Dixon et al., 2012). A glutaminolízis gátlása AOA-

val hatásosan csökkentette a sejtek (HT-1080 és BJeLR) erastin érzékenységét, amely 

rekonstruálható volt a downstream metabolit dimetil-α-ketoglutarát (Dixon et al., 2012) vagy 

α-ketoglutarát adagolással (Gao et al., 2015). Ezek az eredmények arra utaltak, hogy a 

glutamint, CS-t és ACFS2-t érintő vonalon a ferroptózishoz szükséges lipid-prekurzor 

szintézise történik.  

Későbbi kísérletek során CRISPR-alapú genetikai szűrővizsgálatok során azonosították az 

ACSL4 (acyl-CoA synthase long-chain family member 4) fehérjét, mint a ferroptózis egyik 

kritikus szabályozóját (Doll et al., 2017). Az ACSL4 azért felelős, hogy a membránokban 

megfelelő mennyiségű többszörösen telítetlen ω-6 zsírsav legyen jelen. Az ACSL4 által 

előállított zsírsavak peroxidációja ill. GPX4 általi javítása a ferroptózis egyik kritikus pontjának 

adódott. Az ACSL4 farmakológiai gátlása révén szintén felfüggeszthetőnek találták a 
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ferroptózist in vitro modellben, valamint in vivo ferroptózis egérmodellben is, amelyben a 

GPX4-et indukálható módon ütötték ki (Doll et al., 2017). 

Gao és csoportja azt találta, hogy MEF-ek aminosav éheztetése során szérum (FBS) 

jelenlététől függően egy RIP3-független nekrotikus-szerű sejthalállal halnak (Gao et al., 2015). 

További vizsgálatok során kiderült, hogy a sejthalálhoz szükséges szérum-komponens a 

transzferrin és a glutamin (beleértve a stabil alanil-glutamint is), valamint az aminosavak közül 

a cisztein vagy cisztin (Gao et al., 2015). A transzferrin internalizációért felelős transzferrin 

receptor (TfR) vagy glutamin felvételért felelős receptor fehérjék (SLC38A1 és SLC1A5) 

farmakológiai (L-γ-glutamil-p-nitoanilid által) vagy genetikai inhibíciója (RNS interferencia által) 

védelmet jelentett a sejthalállal szemben (Gao et al., 2015). A glutamin-glutamát átalakítást 

katalizáló glutaminázok (GLS1,2) aspecifikus farmakológiai gátlása („968-as vegyülete”) 

szintén a sejthalál felfüggesztését eredményezte, viszont ezen belül csak a GLS2 specifikus 

genetikai gátlása jelentett védelmet (Gao et al., 2015). 

A cisztein hasznosítása szempontjából a GSH előállítása adódott kulcsfontosságúnak a 

szérumfüggő sejthalálban, mivel egyrészt a cisztein-éheztetés GSH depléciót váltott ki, 

másrészt a GSH bioszintézisért felelős glutamát-cisztein-ligáz katalitikus alegységét (GCLC) 

RNS csendesítésével fokozni lehetett a sejthalált (Gao et al., 2015). További kísérletek során 

rávilágítottak, hogy a szérum-függő nekrózis valójában ferroptózis, mivel nagyon hasonló 

inhibitor profillal rendelkezett: ferrostatin-1, vas-kelátorok (DFO, CPX), AOA, PD0325901 
(MEK inhibitor) (Gao et al., 2015). 

1.3.2.7. Az autofágia szerepe a ferroptózisban 

Az autofágia szerepét 2012-es publikációjukban tételesen kizárta Stockwell és 

munkacsoportja az által, hogy az erastin-indukálta ferroptózisra 4 sejtvonal esetén vizsgálva 

sem voltak hatásosak a lizoszóma/autofágia funkciót befolyásoló szerek – a bafilomycin A1, 

3-metiladenin, chloroquine), továbbá a rapamycin-indukálta autofágiára jellemző 
kettősmembránnal körülhatárolt vezikulumok jelenlétét sem tapasztalták (Dixon et al., 2012).  

Ennek ellenére Gao és munkacsoportja RNS interferenciát alkalmazó szűrővizsgálat során azt 

találta, hogy egér embrionális fibroblaszt (MEF) modellben autofágiával kapcsolatos gének 

csendesítése védettséget eredményezett az erastinnal szemben, valamint számos más gén 

(vas háztartást szabályozó TFRC, ACO1, IREB2; glutaminolízis szabályozó SLC38A1, GLS2; 

pentóz foszfát útvonalban szerephez jutó G6PDX) esetén is összefüggést talált (Gao et al., 
2016), amelyeket már a ferroptózissal összefüggésben korábban felfedeztek (Dixon et al., 
2012). Az autofágia érintettségével kapcsolatos eredményeket validálták MEF és HT-1080 

sejtvonal erastin kezelése során is, amely az LC3-GFP (fluoreszcensen vizsgált) és LC3-II 
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(Western blot technikával vizsgált) fehérje intracelluláris puncta-kba történő felszaporodását 

eredményezte. Ezen felül a farmakológiai gátlás (lizoszóma inhibitor bafilomycin A1 és a 

chloroquine) és a genetikai gátlás (autofágiával kapcsolatos ATG13 és ATG3 gének kiütése) 

egyaránt képes volt az erastin indukálta sejthalál, ROS képződés, lipid-peroxidáció és szabad 

vas szint növekedés felfüggesztésére is (Gao et al., 2016). Viszont az erastin-általi GSH 

deplécióra az autofágia inhibitorok nem voltak hatással, tehát védőhatásukat nem az 

intracelluláris GSH szint növelésével érték el (Gao et al., 2016). 

Stockwell csoportjának legújabb eredményei ismét az autofágia szerepe ellen szólnak: Raman 

szóródási mikroszkóppal detektálható ferrostatin-1 analógokat használva kimutatták ugyan, 

hogy a ferrostatin-1 felgyülemlik a mitokondriumban, az endoplazmás retikulumban és a 

lysozmotrópikus hatás miatt a lizoszómákban is, viszont azt találták, hogy a lizoszómából 

történő kijutásának fokozásával nő a ferrostatin-1 védőhatása (Gaschler, Hu, et al., 2018). A 

lyzozmotrópikus hatás azt jelenti, hogy a lizoszóma savas pH-ja protonálja az adott molekulát 

és ennek okán az a lizoszómában reked; ez aromás-amin-származékok esetén, mint amilyen 

a ferrostatin-1 is, jelentős. Megjegyzendő, hogy a lyzozmotrópikus hatás csökkentését 

chloroquine alkalmazásával érték el, amely csökkenti a lizoszómák pH-ját, ezáltal gátolva azok 

működését. Gao eredményei alapján (Gao et al., 2016) a chloroquine alkalmazása már 

önmagában is képes az erastin indukálta ferroptózis gátlására, így nem meglepő, hogy 

ferrostatin-1-gyel történő együtt adagolás növeli a ferrostatin-1 hatásosságát, amelynek 

részletezésére Stockwell publikációja nem tér ki. 

 Kutatómunkám során vizsgált citotoxicitási folyamatok 

Az utóbbi három évtizedben többek között a molekuláris biológiai technikák fejlődése, 

valamint a nagyáteresztőképességű technikák (pl. kémiai- és siRNS könyvtárak) térhódítása 

lehetővé tette a programozott sejthalálfolyamatok molekuláris mechanizmusának részletes 

megismerését. A sejthalálfolyamatok során végbemenő kulcsfontosságú molekuláris 

változások ismeretében lehetőség nyílik, hogy a heterogén citotoxicitással rendelkező 

vegyületek által kiváltott folyamatokban felismerjük a molekuláris programozottságot. Számos 

vegyület indukál heterogén citotoxicitási folyamatot, vagy okoz interferenciát jól definiált 

sejthalálmechanizmusokkal, amelyek kutatása hozzájárul a vegyületek bioaktivitásának 

pontosabb megismeréséhez.  

Kutatómunkám során az acetaminofen és a nagy dózisú aszkorbát által kiváltott citotoxicitási 

folyamatokat vizsgáltam. Mindkét vegyület citotoxikus hatása több évtizede ismert, így számos 

kutatás foglalkozott a bioaktivitásuk megismerésével, az általuk kiváltott citotoxikus folyamat 

során fellépő molekuláris programozottság vizsgálatával. Viszont ennek ellenére sem az 

acetaminofen, sem a nagy dózisú aszkorbát által kiváltott citotoxicitást nem sikerült teljes 

mértékben felderíteni, újra és újra felmerülnek a folyamatnak eddig ismeretlen vonatkozásai. 
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Egyik ilyen ismeretlen vonatkozás lehet a ferroptózis, amely jelen esetben összeköti az 

acetaminofen és az aszkorbát által kiváltott citotoxicitást. A ferroptózis molekuláris 

mechanizmusának utóbbi évtizedben történő feltárása rávilágított a sejtekben végbemenő 

citotoxicitás eddig homályba burkolózott oldalára, és amely magyarázatul szolgálhat eddig 

heterogénnek tartott folyamatokra. 

1.4.1. Az acetaminofen-indukálta májkárosodás 

Az acetaminofen (N-acetil-para-aminofenol, paracetamol, APAP) egy széleskörben 

alkalmazott, fájdalom és lázcsillapító hatású molekula, gyulladáscsökkentő hatása nincs. 

Hatásmechanizmusának ismerete limitált, nem a ciklo-oxigenázok (COX) útvonal gátlásán 

alapul, mint a legtöbb NSAID-típusú (nonsteroidal anti-inflammatory drug, pl. szalicilátok) 

vegyület, bár újabban kimutatták a központi idegrendszerben található COX-specifikus APAP 

általi gátlását (Ghanem et al., 2016). Az APAP-tartalmú készítmények klinikai alkalmazását 

az 1950-es években fogadták el Amerikában a fenacetin helyettesítőjeként, viszont a ’70-es 

években a gyógyszerrel kapcsolatos biztonsági kérdések merültek fel, ennek ellenére a ’80-

as években eladása több országban is megelőzte a piacvezető aszpirint.  

A 80-as évek közepén, azt követően, hogy több halálos eset is előfordult, felismerésre került 

hepatotoxikus hatása. Az amerikai májbetegségek kutatásáért egyesület (AASLD) szerint az 

APAP-hoz kapcsolható hepatotoxicitások száma az elmúlt évtizedekben növekvő tendenciát 

mutat, az akut májelégtelenség legfőbb okozója az USA-ban, Nagy Britanniában és több EU 

országban is az APAP által kiváltott toxicitás (Lancaster, Hiatt and Zarrinpar, 2014). 

Becslések szerint napjainkban az amerikai lakosság 79%-a fogyaszt rendszeresen APAP-

tartalmú készítményt (Wilcox, Cryer and Triadafilopoulos, 2005). Az APAP terápiás 

dózisban (egy felnőtt esetén ≤ 4 g/nap) még az arra érzékenyek (pl. krónikus alkohol 

fogyasztók) esetén is biztonságos, viszont túladagolása (több mint 10-15 g) súlyos 

májkárosodáshoz és májelégtelenséghez vezethet (Jaeschke, 2015). Az APAP 

hepatotoxicitásra érzékenyek számára a több egymást követő napon kevesebb, mint 10 g 

fogyasztása növeli a májkárosodás valószínűségét.  

A túladagolás gyakran öngyilkossági szándékkal történik, de akaraton kívüli kumulatív 

túladagolások is előfordulnak, mivel számos APAP tartalmú készítmény elérhető 

(fájdalomcsillapítók, altatók adaléka, megfázásra való készítmények, valamint további vény 

nélkül kapható készítmények adalék anyaga is); utóbbi eset kimenetelének súlyosságát növeli, 

hogy a páciensek nincsenek tudatában a túladagolásnak, így később jutnak orvoshoz 

(Jaeschke, 2015). Az egyedüli klinikailag elfogadott ellenszere az APAP túladagolásnak az 
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N-acetil-cisztein (NAC) alkalmazása, amely az APAP ingeszciót követő 8 órában a 

leghatásosabb (Larson, 2007). 

1.4.1.1. Az acetaminofen biotranszformációja 

A szájon át alkalmazott APAP majdnem teljes mennyiségében a bélrendszeren 

keresztül szívódik fel, felszívódást követően a máj által a dózis ~25%-a biotranszformációt 

követően eliminálódik („first-pass” metabolizmus) (Clements et al., 1978), végül a teljes dózis 

több mint 90% biotranszformációra kerül, míg 2%-a ürül ki a vizelettel változatlan formában 

(Ghanem et al., 2016). Az APAP főként transzferázok révén konjugálódik (glükuronidáció, 

szulfatáció), viszont kis százalékban (5-15%) a CYP450 több izoenzimjének (főként CYP2E1, 

valamint CYP1A2, CYP3A4) is szubsztrátja (9. ábra) (Larson, 2007; Ghanem et al., 2016). 

Az APAP-ból CYP450-ek által végzett oxidáció eredményeképp N-acetil-para-benzokinonimin 

(NAPQI) keletkezik, amely egy fokozott reaktivitással bíró elektrofil vegyület, amely gyorsan 

reagál a rendelkezésre álló glutationnal és az így kialakuló immár alacsony reaktivitású APAP-

GSH addukt eliminálásra kerül (Larson, 2007; Ghanem et al., 2016). A NAPQI viszont 

gyorsan kimerítheti mind a citoszol, mind a mitokondrium GSH tartalékát depléciót és oxidatív 

stresszt váltva ki, valamint a depléciót követően (GSH < 30%-a a fiziológiás mennyiségnek) a 

NAPQI biomolekulákkal (nukeofil makromolekulák, fehérjék, DNS, telítetlen lipidek) reagálva 

adduktot képezve hepatotoxicitáshoz vezet (Ghanem et al., 2016). 
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9. ábra – Az acetaminofen (APAP) biotranszformációja. Az APAP eliminációjában a legjelentősebb 

útvonal a glükuronidáció, valamint a szulfatáció. Kis mértékben viszont több CYP450 izoenzim 

szubsztrátja, amelyek az APAP-ból N-acetil-para-benzokinonimint (NAPQI) állítanak elő. A NAPQI egy 

nagyreaktivitású elektrofil vegyület, amely GSH-val történő konjugáció következtében GSH depléciót, 

valamint biomolekulákkal történő reakcióban citotoxicitáshoz vezet.  

1.4.1.2. Az acetaminofen által kiváltott hepatotoxicitás mechanizmusa 

A NAPQI által kiváltott mitokondriális GSH depléció és a mitokondriális fehérjékkel 

történő addukt képzés feltehetően fokozott jelentőséggel bír, mivel az APAP egyik izomerje, a 

3’-hidroxi-acetanilid az APAP-hoz mérhető citoszolikus GSH csökkenést vált ki, viszont mindez 

nem jár hepatotoxicitással (Tirmenstein and Nelson, 1989). A végső esetben sejthalálhoz 

vezető toxicitást leginkább specifikus fehérje célpontok károsodása válthatja ki – mintsem az 

általános addukt képződés – amely fokozott mitokondriális-diszfunkciót és -ROS termelést, a 

mitokondriális légzés gátlását és a celluláris ATP szint csökkenését vonja maga után (Meyers 
et al., 1988; Ramsay, Rashed and Nelson, 1989; Jaeschke, 1990; Tirmenstein and 
Nelson, 1990; Burcham and Harman, 1991; Ghanem et al., 2016) (10. ábra).  

A mitokondriumot érintő toxicitás egyik következménye lehet a mitokondriális membrán 

permeabilitás váltás (MPT, mitochondrial membrane permeability transtion),  amely az 

organellumok duzzadásával és az oxidatív foszforiláció szétkapcsolásával jár együtt; az MPT 

folyamata végzetes sejtkárosodás (máj, szív és további szövetek sejtjei) során figyelhető meg, 
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mint pl. anoxia, ischaemia/reperfúzió vagy oxidatív károsodás, valamint Ca2+ , inorganikus 

foszfát, bázikus pH, ROS és RNS (reactive nitrogen species) aktiválhatják (Tirmenstein and 
Nelson, 1990). Ezen felül az MPT hatására a mitokondriális membránon kinyíló pórusok a 

citokróm-c fehérje citoszolikus megjelenését eredményezheti, amely a kaszpáz-9-et aktiválva 

az APAF-1-gyel (apoptotic protease activating factor 1) az apoptoszóma kialakulásához 

vezethet (Ghanem et al., 2016). MPT inhibitorok (ciklosoprin A, NIM811) alkalmazásával 

primer egér hepatocitákban az életképesség acetaminofen citotoxicitással szemben közepes 

mértékben és csak ideiglenesen emelhető (Kon et al., 2004). Ez utóbbi útvonal aktivációja a 

zömében nekrotikus fenotípusú sejthalál esetében apoptotikus részt is valószínűsít, azonban 

a folyamat ATP igényes, így a párhuzamosan fellépő ATP depléció gátolhatja az apoptoszóma 

működését. 

Korábban azt találták, hogy az APAP (vagy a GSH depletáló szerként használt dietil-maleát) 

általi glutation depléció fokozza a hepatociták érzékenységét a TNFα-indukálta sejthalállal 

szemben (Matsumaru, Ji and Kaplowitz, 2003). A folyamat során foszforilációja által 

aktiválódik a JNK (c-Jun N-terminal kinase) nevű fehérje, illetve mRNS szintje is megnő; JNK 

inhibitorok csökkentették a TNF-indukálta sejthalált, valamint hatásosak voltak az APAP 

citotoxicitással szemben is (Gunawan et al., 2006; Xie et al., 2014) akár az N-acetil-ciszteint 

is meghaladó szinten (Henderson et al., 2007). A JNK aktiváció okát arra vezették vissza, 

hogy a GSH depléció hatására megváltozott redox-viszonyok a TNF-indukálta NFκB-t gátolják 

transzkripciós funkciójában – az NFκB-nek a DNS-kötéséhez redukált állapotban kell lennie, 

melyet specifikus nukleáris tioredoxinok biztosítanak –; mindezen felül az NFκB olyan gének 

átírását is fokozza, amelyek gátolják a JNK aktivációt (Matsumaru, Ji and Kaplowitz, 2003). 

További kutatások rávilágítottak, hogy az aktivált JNK a mitokondriumba transzlokálódhat, ahol 

direkt módon befolyásolja a mitokondriális funkciót: diszfunkciót idézhet elő, MPT-t és 

citokróm-c felszabadulást (Hanawa et al., 2008). A JNK mitokondriális transzlokációjában 

fontos fehérjére bukkantak a Sab (SH3 domain-binding protein that preferentially associates 

with Btk) formájában: a mitokondrium külső membránjához horgonyzott Sab shRNS 

csendesítése megakadályozta a JNK transzlokációt és jelentős APAP-pal szembeni védelmet 

biztosított (Win et al., 2011). 

A későbbiek során azonban azonosították a JNK fehérje foszforilációjáért felelős kináz 

fehérjét, a MAPK kináz kinázok (MAP3K) közé tartozó ASK1-gyet (apoptosis signal-regulating 

kinase 1): ASK1-/- génkiütött egerekben szignifikánsan csökkent az APAP által kiváltott 

hepatotoxicitás, valamint csökkent a JNK aktivitás mértéke (Nakagawa et al., 2008); 

feltételezésük szerint az ASK1 aktivációját a tioredoxinnal alkotott komplexének oxidatív 

stressz-függő felbomlása okozza. 

Ahogyan arra további kísérletek rávilágítottak, a JNK ASK1 általi foszforilációja az APAP 

citotoxicitás késői fázisában valósul meg, a JNK korai foszforilációjáért egy további fehérje az 
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ugyancsak MAP3K közé tartozó az MLK3 a felelős (Sharma, Gadang and Jaeschke, 2012), 

ennek foszforiláció általi aktivitásához viszont a GSK3β (glycogen synthase kinase 3β) fehérje 

szükséges (Mishra et al., 2007), amelyet az APAP ugyancsak aktivál és a toxicitás korai 

fázisában a mitokondriumba transzlokálódik (Shinohara et al., 2010). 

1.4.1.3. Az acetaminofen-indukálta sejthalál kapcsolata a nekroptózissal 

Azt követően, hogy a nekroptózis folyamatában felismerték a RIP1-RIP3 és a 

nekroptoszóma jelentőségét (10. ábra), mint potenciális kapcsolót az apoptózis és nekroptózis 

között, felmerült a nekroptózis jelentősége az APAP által kiváltott citotoxicitásban. Elsőként a 

RIP1 szerepét vizsgálták az APAP által kiváltott citotoxicitásban primer hepatocitákon, ahol 

azt találták, hogy a RIP1 nincs hatással az MLK3 aktivációra, RIP1 expresszió növekedést 

nem találtak, viszont a necrostatin-1 RIP1 inhibitor szignifikáns védettséget eredményezett az 

életképességben (Sharma, Gadang and Jaeschke, 2012). A későbbiek során kimutatták in 

vivo egérkísérletekben és in vitro primer egér hepatocitákon, hogy APAP hatására nem 

expresszió változás, hanem necrostatin-1-érzékeny RIP1 forszforiláció (aktiváció) történik 

(Takemoto et al., 2014). 

Egy másik csoport az APAP és nekroptózis kapcsolatát a RIP3 fehérjén keresztül közelítette 

meg. Egérkísérletek során APAP hatására a RIP3 fehérjeszint emelkedését mérték, majd in 

vivo RIP3-morfolinó kezelés hatására a RIP3 fehérjét alacsony szintre csökkentették, amely 

APAP kezelés hatására is alacsony szinten maradt (Ramachandran et al., 2013). Az így 

csökkentett RIP3 szint fokozott védelmet jelentett az APAP kezeléssel szemben 6 óra kezelést 

követően, amelyet a májfunkciót jelző alacsony plazma ALT (alanin-aminotranszferáz), a 

hisztológiai vizsgálatok során mutatkozó csökkent nekrotikus májszövetmennyiség, a 

csökkent mitokondriális stressz, a csökkent AIF transzlokáció és a csökkent addukt keletkezés 

is alátámasztott. Nekroptózis esetén már ismert volt a Drp1 által iniciált mitokondriális hasadás 

jelentősége. APAP kezelés hatására szintén kimutatták a Drp1 mitokondriális integrációját, 

valamint a következtében fellépő mitokondriális hasadást, amelyet a RIP3 csendesítése 

meggátolt, valamint RIP3-/- egerekből izolált primer hepatocitákon a Drp1 inhibitorként ismert 

MDIVI hatásosan csökkentette az APAP által kiváltott citotoxicitást (Ramachandran et al., 
2013). Vizsgálataikat RIP3-/- génkiütött egerekre is kiterjesztették a fentiekhez hasonló 

eredményekkel 6 óra kezelést követően, viszont a kezelés időtartamát 24 órára kiterjesztve 

azt találták, hogy minden védőhatás elveszett. A RIP3-/- egerekből izolált primer hepatociták 

esetén ugyancsak APAP-pal szembeni védőhatást tapasztaltak egész 24 óráig, de ez 48 

óránál veszett el (Ramachandran et al., 2013). Megismételték a necrostatin-1 védőhatását 

mutató kísérletet primer egér hepatocitákon, amely 24 óránál 90%-os védelmet jelentett az 

életképességben, de 48 órára elvesztette védőhatását (Ramachandran et al., 2013). A RIP3 
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szerepét erősítette meg az a kutatás, miszerint a RIP3 inhibitor darafenib megmentette in vitro 

a humán hepatocitákat az APAP-indukálta nekrózistól és in vivo csökkentette egerekben az 

APAP-indukálta hepatotoxicitást (Li et al., 2014). 

Ezen kísérleti eredmények alapján körvonalazódni látszott, hogy APAP citotoxicitás során a 

nekroptózis sejthalálfolyamatának számos jól definiált eleme aktiválódik, így a kiváltott 

citotoxikus folyamat voltaképp nekroptózis. Némileg viszont árnyalja a képet egy további 

kutatás, miszerint a RIP3 fehérje eddigi eredményekkel ellentétben mégsem aktiválódik 

egérben APAP kezelés hatására sem in vitro, sem pedig in vivo, valamint sem a RIP3-/-, sem 

pedig a nekroszóma downstream szubsztrát MLKL génkiütött egerek sem védettek az APAP 

toxicitással szemben (Dara et al., 2015). Az ellentmondó kutatás viszont alátámasztja, hogy 

RIP1-/- génkiütés hatására csökken a JNK aktiváció és mitokondriális transzlokáció, valamint 

szintén csökken a hasadásért felelős Drp1 transzlokációja. APAP kezelés hatására viszont 

RIP1 mitokondriális transzlokációt találtak, amely nem a Sab fehérjén keresztül történik (Dara 
et al., 2015). Ez a közlemény felkeltette a RIP3 szerepét igazoló közlemény szerzőit és egy 

ezt követő publikációban a diszkrepanciát egyrész a két kísérletsorozatban használt egerek 

különböző genetikai eredetére, valamint a használt RIP3 antitestek közötti különbségre 

vezette vissza, de hangsúlyozta, hogy az APAP-indukálta sejthalálfolyamat és a nekroptózis 

kapcsolatának vizsgálatára további kísérletek szükségesek (Guicciardi, Gores and 
Jaeschke, 2015). 
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10. ábra – Az APAP által kiváltott hepatotoxicitás mechanizmusának fontosabb elemei. Az APAP 

a CYP450 aktivitás révén NAPQI-vé konvertálódik, amely citoszolikus (cGSH) és mitokondriális GSH-

val (mGSH) konjugálódik és GSH depléciót, valamint oxidatív stresszt vált ki. A fokozott ROS képződés 

redox-érzékeny fehérjéket aktiválhat, amelynek eredményeképp fenntartott JNK aktiváció jelentkezik, 

amelyet eddig nem teljesen felderített módon az aktivált nekroszóma is előidézhet. Az aktivált JNK 

mitokondriális transzlokációt követően tovább fokozhatja a NAPQI által kiváltott mitokondriális 

diszfunkciót, amely végső esetben mitokondriális membránpotenciál (ΔΨm) disszipációjához, ATP 

deplécióhoz és MPT-hez vezethet. Ezen felül a NAPQI által közvetetten aktivált nekroszóma Drp1-en 

keresztüli nekroptózishoz is vezethet.  

1.4.2. A nagy dózisú aszkorbát által kiváltott tumorspecifikus citotoxicitás 

Bár az aszkorbinsav a humán sejtek számára egy rendkívül fontos kofaktor és 

vízoldható antioxidáns, ambivalens módon pro-oxidáns képességgel is rendelkezik. Ez a 

képesség, valamint a citotoxicitás az aszkorbát vas- és/vagy réz-ionok illetve oxigén 

jelenlétében jelentkezik. Ezen körülmények között játszódik le a Fenton-reakció alfejezetnél 

már említett Haber-Weiss reakcióséma alapján: 

(1.) Fe2+ +  O2  
→  Fe3+ +  O2

•− 

(2.) O2
•− +  Fe3+  

 
→  O2 +  Fe2+  

(3.) Fe2+ +  H2O2  
→  Fe3+ + HO• + HO− 
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továbbá aszkorbáttal (Asc−) kiegészítve: 

(4.) Fe3+ +  Asc−
 
→  Fe2+ +  Asc•− 

Az aszkorbát a (4.) egyenlet szerint a ferri-vas redukcióján keresztül reciklálásra képes, amely 

az (1.) szerint fokozott szuperoxid (O2
•−) termelést eredményez és az a (3.) Fenton-reakció 

szerint hidrogén-peroxidon ( H2O2 ) keresztül a toxikus hidroxil-gyök ( HO• ) képződését 

eredményezi. Ezen felül a O2
•− diszproporcióval is képes a H2O2 termelésre.  

A H2O2  fokozott membránpermeabilitással rendelkezik, eliminálása a celluláris antioxidáns 

rendszert terheli, valamint bomlása (amely az intracelluláris szabad vasszinttől is függ) esetén 

további nagyreaktivitású HO•  keletkezésével jár. Az aszkorbát transzport hatására 

intracellulárisan is keletkező ROS jelentőségét mutatja, hogy az aszkorbát transzportban 

szerepet játszó SVCT2 érzékenyíthet különböző mellrák eredetű tumorokat az aszkorbát által 

kiváltott (autofágiával kapcsolatos) citotoxicitásra (Hong et al., 2013), valamint epevezeték-

eredetű tumorvonal esetén az SVCT2 expressziója fordított arányosságot mutatott az 

aszkorbát EC50  értékével és génkiütése a sejtek aszkorbát-rezisztenciáját eredményezte 

(Wang et al., 2017). 

A H2O2-ból keletkező HO•  a már korábban részletezett mechanizmusok szerint citotoxikus 

potenciállal rendelkezik számos bioaktív makromolekula károsításán keresztül. Az oxidatív 

stressz és DNS károsodás PARP-aktivációhoz vezethet, amely NAD+  és ATP deplécióval 

járhat. Mivel a GSSG és oxidált peroxiredoxin/tioredoxin rendszer regenerálása NADPH-n 

keresztül, végül glükóz terhére történik a pentóz-foszfát söntön keresztül, ez az ATP 

előállításának nehézségét és az ATP depléció súlyosságát fokozza (Schraufstatter et al., 
1986) (11. ábra). 

A tumoros sejtek a szomatikus sejtekhez képest fokozott ROS termeléssel (O2
•− és H2O2), 

valamint fokozott érzékenységgel rendelkeznek a glükóz-hiány következtében fellépő 

citotoxicitásra és oxidatív stresszre (Ahmad et al., 2005; Aykin-Burns et al., 2009). Továbbá 

a tumoros sejtek esetén az intracelluláris szabad vas (LIP) emelkedett szintjéről is 

beszámoltak, amely a Fenton-reakción keresztül fokozhatja az oxidatív ágensek citotoxikus 

hatását (Torti and Torti, 2013). Mindez alátámasztja azt a feltételezést, miszerint a tumoros 

sejtek a glükóz lebontásának fokozásával próbálják a megnövekedett oxidatív terhelésüket 

kompenzálni. Ily módon, a glükózhoz kapcsolt függőség és a fokozott érzékenység révén 

lehetőség nyílhat a tumoros sejtek szelektív biokémiai terhelésére és eliminálására, amely 

szerepet az aszkorbinsav pro-oxidáns képességének köszönhetően képes betölteni. 

Számos kutatás beszámol az aszkorbinsav tumor-specifikus citotoxikus hatásáról, amelyet 

alkalmazása okán „farmakológiai aszkorbát”-ként neveznek (Chen et al., 2005; Deubzer et 
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al., 2010; Klingelhoeffer et al., 2012; Parrow, Leshin and Levine, 2013). A kiváltott 

citotoxikus hatáshoz mM nagyságrendben szükséges az aszkorbát koncentráció alkalmazása, 

amely eléréséhez in vivo, az aszkorbát felszívódási karakterisztikájának ismeretében, 

parenterális adagolás szükséges. A nagy dózisú aszkorbát in vivo alkalmazása képes volt 

egérben a hepatóma (Verrax and Calderon, 2009), méh- és hasnyálmirigy-eredetű, valamint 

glioblasztóma tumorok növekedésének lassítására (Chen et al., 2008). Az aszkorbát 

parenterális adagolása tizenkétszeresére növelte a vér és sejtközötti tér aszkorbil-gyök 

tartalmát, viszont a toxicitásért felelős H2O2 csak a sejtközötti térből volt mérhető, feltehetően 

a vér sejtes elemeinek nagykapacitású peroxidáz képessége okán (Chen et al., 2007). 

A nagy dózisú aszkorbát által kiváltott citotoxicitás – többek között a Fenton-kémia érintettsége 

okán is – vas-függő folyamat, valamint számos esetben beszámolnak a vas-kelátorok inhibitor 

hatásáról  (Verrax and Calderon, 2009; Ullah et al., 2011), valamint a folyamat során 

önerősítő hatásként jelentkező ferritin exocitózisról (Deubzer et al., 2010) és az intracelluláris 

szabad vasszint (LIP) növekedésről (Baader et al., 1996; Caltagirone, Weiss and 
Pantopoulos, 2001; Drisko, Chapman and Hunter, 2003). 

1.4.2.1. A nagy dózisú aszkorbát által kiváltott sejthalál mechanizmusa 

Annak ellenére, hogy nagyszámú tanulmány szól a nagy dózisú aszkorbát által kiváltott 

citotoxicitásról, a sejthalál végrehajtásáért felelős mechanizmus ismerete máig hiányos. 

Számos in vitro kutatás számol be az apoptotikus útvonal aktivációjáról (Kang et al., 2003; 

Lin et al., 2006; Carosio et al., 2007; Hong et al., 2007) . B16F10 egér melanoma esetén a 

nagy dózisú aszkorbát az apoptózisra jellemző foszfatidil-szerin (PS) externalizációt, 

mitokondriális membránpotenciál disszipációt és citrokróm-c felszabadulást figyeltek meg, 

viszont apoptózis inhibitorral (z-IETD-fmk) nem volt gátolható, amely a folyamat kaszpáz-

függetlenségére utal (Kang et al., 2003). Egy további tanulmány is kaszpáz-független, az AIF-

útvonalat (apoptosis inducing factor) érintő apoptózisról számol be humán mellrák eredetű 

sejtvonalak használatával (Hong et al., 2007). Mindezen felül kaszpáz-függő sejthalálról is 

beszámoltak már: neuroblasztoma sejtek aszkorbát kezelését követően kaszpáz aktivációt, 

PS externalizációt, mitokondriális membrán disszipációt mutattak ki, valamint meglepő módon 

vas-depléciót (Carosio et al., 2007). 

Az aszkorbát által kiváltott citotoxicitás során a már említett kaszpáz-függő és -független 

sejthalálformákon kívül számos tanulmány számol be az autofágia szerepéről többek között 

hasnyálmirigy- és prosztata-eredetű tumorokban (Chen et al., 2010; Cullen, 2010; Du et al., 
2010; Fukui et al., 2015). Az autofágia aktivációjára legtöbb esetben az LC3-II markerfehérjék 

autofagoszómába történő megnövekedett integrálásából következtetnek, de számos esetben 
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autofágia inhibitorok (bafilomycin A1, chloroquine) hatásosságáról is beszámolnak (Fukui et 
al., 2015). 

 

11. ábra – A nagy dózisú aszkorbát által kiváltott citotoxicitás mechanizmusa. Az aszkorbát (Asc) 

a vas(III)-ionok redukciójával Fenton-reakció reciklálására képes amely eredménye az emelkedett 𝑂𝑂2•− 

és a belőle keletkező 𝐻𝐻2𝑂𝑂2  mennyisége. A 𝐻𝐻2𝑂𝑂2  intracellulárisan a kimerülő antioxidáns rendszer 

következtében oxidatív károsodás lép fel (DNS károsodás, PARP aktiváció), amelyet vas(II)-ionok 

katalizálnak. A fellépő ATP- és glükóz-depléció az antioxidáns kapacitás romlását okozza. Az autofágia 

aktiválódása a vas-kötő ferritin (Ftn) lebontását és a szabad vas szint (LIP) emelkedését eredményezi, 

amely fokozza a 𝐻𝐻2𝑂𝑂2 toxicitását. A Ftn excitózisa az extracellulárisan zajló Fenton-reakciót táplálhatja. 
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2. Célkitűzések 

Doktori munkám során glutation-függő sejthalálfolyamatok részletesebb feltárásával 

foglalkoztunk. Az általunk vizsgált folyamatok az acetaminofen által kiváltott hepatotoxicitás, a 

nagy dózisú aszkorbát által kiváltott tumorspecifikus citotoxicitás, valamint a ferroptózis.  

A vizsgált folyamatokban (12. ábra) közös, hogy fokozott reaktív oxigén vegyület (ROS) 

termelés lép fel, amely lipid-peroxidációhoz (LOOX) vezethet, amennyiben az antioxidáns-

rendszer elimináló képessége nem kielégítő. Az oxidatív károsodás mitokondriális 

diszfunkciót, valamint az intracelluláris szabad vas (LIP) emelkedését okozhatja. Utóbbi 

fokozza a ROS citotoxicitását a Fenton-reakción keresztül. Az acetaminofen és a nagy dózisú 

aszkorbát által kiváltott citotoxicitás nagy mértékű hasonlóságot mutat a ferroptózissal, 

felvetődött annak lehetősége, hogy a ferroptózis sejthalál mechanizmusa aktiválódik mindkét 

említett esetben. 

Tekintettel arra, hogy a folyamatok vizsgálata során kiemelt jelentőséggel bír a glutation, 

kísérleteink során megvizsgáltuk, hogy mely analitikai eljárás a legalkalmasabb 

meghatározására, valamint kísérletet tettünk a módszer optimalizálására. A ferroptózis 

lehetséges mitokondriális elemeinek vizsgálata során célul tűztük ki a ferroptózis 

kulcsfehérjének, a glutation-peroxidáz 4 mitokondriális lokalizációjának In silico módszerekkel 

történő vizsgálatát. 

Ezek alapján a következő célkitűzéseket fogalmaztuk meg: 

1. a rendelkezésre álló glutation meghatározásra alkalmas bioanalitikai módszerek 

összehasonlítása és optimalizálása, amely lehetővé teszi a glutation depléció 

monitorozását, valamint redox állapotának meghatározását is, 

 
2. az acetaminofen által kiváltott sejthalál és a ferroptózis in vitro kapcsolatának 

vizsgálatát hepatokarcinóma és primer egér hepatocita setjmodellen, 

 
3. a nagy dózisú aszkorbát és a ferroptózis kapcsolatának vizsgálatát N-RAS mutáns 

fibroszarkóma sejtmodellen, 

 
4. a glutation-peroxidáz 4 enzim szubcelluláris lokalizációjának vizsgálatát in silico 

módszerekkel. 
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12. ábra – Összefoglaló teoretikus ábra a kutatások során vizsgált folyamatokról. a. Az 

acetaminofen (APAP) indukálta citotoxicitás iniciációja; b. Ferroptózis indukció erastin által; c. Az 

aszkorbinsav (Asc) indukálta citotoxicitás iniciációja; d. a vizsgált folyamatok közös vonatkozásai a 

citoszolikus és mitokondriális kompartmentumban (IMS: mitokondriális intermembrán tér): 

citoszolikus/mitokondriális GSH depléció (c/mGSH ↓), ROS képződés (ROS↑), szabad vasszint 

emelkedés (LIP↑), lipid-peroxidáció (LOOX↑), mitokondriális elektrontranszport lánc (mETC) 

diszfunkció. 
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3. Anyagok és módszerek 

 Sejttenyésztés 

A vizsgált sejteket CO2 termosztátban (Thermo Scientific™ Forma™ 310) inkubáltuk 

37°C-on 100% relatív páratartalom mellett. Az általánoson használt komplett tápoldat: DMEM 

– High Glucose AQmedia™ (Sigma-Aldrich®) 10% fötális marha szérummal (Sigma-Aldrich®) 

és 1% antibiotikum-antimikotikummal (Sigma-Aldrich®) kiegészítve. A sejtek fenntartása az 

adott sejtvonal ATCC irányelvei szerint történt. Passzálás a 100% konfluencia elérését 

megelőzően történt 1:4 – 1:6 arányban (300 - 600 ezer kiinduló sejt 25 cm2 felületű flaska 

esetén). Fagyasztómédiumnak a komplett tápoldat 10% DMSO-val kiegészített oldatát 

használtuk. 

  Primer egér hepatociták izolálása és fenntartása 

A hepatociták izolálása három-lépéses perfúziós módszerrel történt. A májat először Ca2+-

mentes, EGTA-t tartalmazó EBSS-sel (Earle’s Balanced Salt Solution) mostuk, majd 

ugyanezen pufferrel, mely nem tartalmazott kelátort, végül EBSS-sel amely tartalmazott Ca2+-

ot és IV-es típusú kollagenázt. A perfúzió 37°C-on, pH 7,4-en történt. A homogenátumot 

sejtszűrőn szűrtük, majd percoll-on történő centrifugálással választottuk el a hepatocitákat, 

amelyek sejtszámát és viabilitását Bürker-kamrában tripánkék festékkel határoztuk meg. 

A primer hepatociták fenntartása kollagénezett-felületű sejttenyésztő plate-en történt Williams 

Medium E tápoldatban (Sigma-Aldrich®) 10% fötális marha szérum (Sigma-Aldrich®), 100 nM 

inzulin (Sigma-Aldrich®), 0,1 mg/ml gentamicin (Sigma-Aldrich®), és 0,1 µM dexamethasone 

(Sigma-Aldrich®) jelenlétében. 

  In vitro citotoxicitás meghatározása 

A sejteket 10-15 ezer sejt / well sűrűségben 96 well formátumú sejttenyésztésre alkalmas 

plate-re (Thermo Scientific™ Nunc™ Microwell™, Cell Culture bevonat, illetve primer 

hepatociták esetében kollagén bevonat) oltottuk komplett médiumban. Ezt követően a 

sejttenyésztéshez használt inkubátorban 24 órát inkubáltuk, hogy a sejtek letapadjanak.  

Az inkubálást követően a médiumot lecseréltük a citotoxicitást indukáló/gátló 

vegyülettel/vegyületekkel kiegészített komplett tápoldatra, majd a feltüntetett kezelési ideig 

inkubáltuk. A kezelési idő leteltével a plate-et egyszer PBS-sel mostuk (a citotoxicitási ágensek 

ill. viabilitási festék közti interferencia elkerülése okán), majd 1:10 arányban viabilitást mérő 

festékkel kiegészített komplett tápoldatot mértünk rá. Ez a festék leggyakrabban PBS-ben 

oldott 5 mg/ml MTT (Sigma-Aldrich®) vagy 440 µM resazurin (Sigma-Aldrich®) volt. A festékkel 

a plate-et 1-4 órát inkubáltuk. MTT esetén a keletkező sötétibolya színű formazan-kristályokat 
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a tápoldat leöntését követően DMSO-ban oldottuk fel. A resazurinból ketekező rózsaszínű 

resorufin vízoldékony.  

A viabilitási értékkel korrelált festék mennyiségét abszorbanciája alapján határoztuk meg, 

amelyet formazan esetén 570 nm-en, míg a resorufin esetén 560 nm-en mértünk platereader 

készülékkel (Thermo Scientific™ Multiskan™ GO). Hátteret 690 nm-en mértük, amellyel utólag 

korrigáltuk a mért abszorbanciákat. Az itt leírásra került MTT és resazurin viabilitás assay-t az 

általánosan használt viabilitást meghatározó eljárások szerint végeztük. 

  Sejtéletképesség meghatározása áramlásos citométerrel 

A sejtek életképességének meghatározása mikrokapilláris elvű áramlásos citométerrel 

(Muse® Cell Analyzer) történt. Az életképesség meghatározásához a viabilitás kitet (Muse® 

Count & Viability Assay Kit) a gyártó leírása szerint használtuk. Ez összefoglalva a következő 

szerint történt: a sejteket tripszinnel inkubálva leválasztottuk a plateről, majd a tripszint 

komplett médiummal gátoltuk és a sejtszuszpenziót homogenizáltuk. Megfelelő arányban (10x 

vagy 20x hígításban) összekevertük a fluoreszcens festéket tartalmazó assay puffert a 

sejtszuszpenzióval, majd 5 percet inkubáltuk sötétben, végül a citométerrel meghatároztuk a 

sejtszámot és viabilitást. 

A zöld lézerfényt (532 nm) használó citométer a sejtekről oldalirányba szóródó (SSC, 

sidescatter) fényből meghatározza a sejtek méretét, valamint a fluoreszcens festékek 

segítségével az életképességet. 

  ROS termelés meghatározása Muse®-típusú áramlásos citométerrel 

A sejtek által termelt ROS meghatározása mikrokapilláris elvű áramlásos citométerrel 

(Muse® Cell Analyzer) történt a Muse® Oxidative Stress Kit felhasználásával, amelyet a gyártó 

leírása szerint használtuk. Ez összefoglalva a következő szerint történt: a sejteket tripszinnel 

inkubálva leválasztottuk a plateről, majd a tripszint komplett tápoldattal gátoltuk és a 

sejtszuszpenziót homogenizáltuk. Megfelelő arányban (20x hígításban) összekevertük a 

fluoreszcens festéket tartalmazó assay puffert a sejtszuszpenzióval, majd 20 percet inkubáltuk 

37°C-on, végül a citométerrel meghatároztuk a sejtek ROS termelését. 

Pozitív kontrollként a sejtszuszpenzióhoz 40 µM Antimycin-A-t (Sigma-Aldrich®) adtunk és 

együtt inkubáltuk a kit komponenseivel a leírtak szerint. Az Antimycin-A a mitokondriális 

elektrontranszportlánc III.-as komplexét gátolja, amely nagy mennyiségű ROS termelését 

eredményezi. 

A kitben található fluoreszcens próba, a dihidroetídium (DHE) szuperoxidra (O2
.-) specifikus, a 

keletkező oxidált vegyület (2-hidroxi-etídium) a citométer által használt 532 nm hullámhosszú 

zöld lézer által gerjeszthető. 
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A ROS-termelő sejteket (ROS(+)) a pozitív kontroll scatter plot-ja alapján határoztuk meg. 

Mindez ROS(+) minták esetén az SSC-fluoreszcencia scatter plot-on egy elkülönülő 

sejtpopulációként jelentkezett. A scatter plot-okat FlowJo® szoftverrel vizsgáltuk. 

  ROS termelés (szuperoxid- illetve hidroxil-gyök eredetű) és lipid peroxidáció 
meghatározása FACSCalibur-típusú áramlásos citométerrel 

A sejtek által termelt ROS meghatározása hagyományos elven működő (hidrodinamikai 

fokuszálást alkalmazó) FACSCalibur-típusú (BD) áramlásos citométerrel történt. A reaktív 

oxigén származékok közötti megkülönböztetést az alkalmazott fluoreszcens festékek által 

mutatott eltérő reaktivitás tette lehetővé: a dihidroetídium (DHE) (Thermo Scientific™) 

szuperoxid-, míg a diklorofluoreszcein-diacetát (H2DCFDA) (Thermo Scientific™) hidroxil-

gyök-érzékeny. A lipid rétegre sepcifikus ROS termelést a C11-BODIPY (Thermo Scientific™) 

festék tette lehetővé. A C11-BODIPY egy ROS-érzékeny fluoreszcens festék, amely 

specifikusan a lipid rétegben lokalizálódik. 

A ROS és lipid peroxidáció meghatározásához a fluoreszcens festéket a sejtek médiumához 

adtuk megfelelő koncentrációban (DHE: 1-5 µM, H2DCFDA: 10-25 µM, C11-BODIPY: 2 µM) 

és 30 percig, illetve a C11-BODIPY esetén a kísérlet kezdetétől folyamatosan 37°C-on CO2 

termosztátban inkubáltuk. Az inkubálást követően a sejteket PBS-sel mostuk, tripszinnel 

disszociáltuk, komplett tápoldattal reszuszpendáltuk, majd 300 g-n 3 percig centrifugáltuk. A 

sejteket tartalmazó pelletet HBSS-ben (Hanks’ Balanced Salt Solution, Sigma-Aldrich®) 

reszuszpendáltuk és FACS (BD) csövekbe helyezést követően analizáltuk FACSCalibur 

készülékkel CellQuest Pro szoftver segítségével. 

A FSC-SSC scatter plot alapján kijelöltük a sejtpopulációt, amelyből 10 000 esemény 

leszámolása történt. A ROS termelésre utaló fluoreszcenciát a gerjesztő lézer (488 nm), 

valamint az FL1 (530/30 nm) és FL2 (585/42 nm) szűrők használatával vizsgáltuk. Az 

eredmények kiértékelését FlowJo® szoftverrel végeztük. 

  Patkánymáj sejtorganellumok frakcionálása centrifugálással 

A patkánymáj sejtjeit Elvehjem-Potter homogenizátorral jégen, hideg feltárópufferben 

feltártuk. A feltáráshoz használt általános puffer összetétele: 300 mM szacharóz (Reanal), 20 

mM HEPES (Sigma-Aldrich®) pH 7,4 (jelölés: SH). Bizonyos jelölt esetekben ezt a puffert 

kiegészítettük 1 mM monochlorobimane-nal (Thermo Scientific™) (jelölés: B-SH) vagy 

lecseréltük 5% w/V 5-szulfoszalicilsavra (Sigma-Aldrich®) (jelölés: SSA). A homogenátum 

koncentrációját feltáró pufferrel 20% v/W-ra állítottuk. 

A sejtorganellumok frakcionálását centrifugálással végeztük. Az izolálás folyamat előhűtött 

(4°C) készülékekben, valamint jégen történt. 
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A máj homogenátumot 1 000 g-n 4°C-on 10 percet centrifugáltuk. A csapadékban a sejtmag 

és sejttörmelék ülepedett ki. A felülúszóból történt a teljes homogenátum GSH és fehérje 

meghatározása. Ezt követően a felülúszót 11 000 g-n 4°-on 20 percet centrifugáltuk. A 

csapadékban a mitokondriális frakció, a felülúszót ultracentrifugával centrifugáltuk 100 000 g-

n 4°C-on 60 percet. A csapadék a mikroszomális frakció, míg a felülúszó a citoszolikus frakció.  

A különböző frakciókat hideg SH-pufferben reszuszpendáltuk, valamint ezek a frakciók 

szolgáltak GSH és fehérje meghatározásra. 

  GSH meghatározása mClB konjugációt követő HPLC-fluoreszcens technikával 

A GSH-t tartalmazó mintákat Tris-pufferben (20 mM Tris (Sigma-Aldrich®) pH 8,0) 

hígítottuk, majd 1 mM monochlorobimane-nal konjugáltuk sötétben, szobahőmérsékleten. 15 

perc inkubációt követően a konjugációt 10% w/V triklór-ecetsavval (TCA) (Reanal) leállítottuk. 

Bizonyos jelölt esetekben a konjugációt 100 mU/ml glutation-transzferáz (Sigma-Aldrich®) 

jelenlétében végeztük. A totál GSH meghatározáshoz a konjugációt meglelőzően a mintákat 

1 mM DTT-vel (Fermentas) redukáltuk 60 percig sötétben, RT. A konjugált mintákat 16 000 g-

n 10 percet centrifugáltuk, hogy a keletkezett csapadékot eltávolítsuk. 

A szeparáció egy Waters 2690 HPLC készülékkel, a detektálás egy Waters 2475 fluoreszcens 

detektorral 395 nm gerjesztési és 477 nm emissziós hullámhosszon történt. Az injektálási 

térfogat 50 µl, a szeparációra egy Teknokroma Nucleosil 100 C-18, 5 µm átlagos 

szemcseátmérőjű 250 x 4,6 mm dimenziójú oszlopot használtunk. A szeparációs protokoll 40 

perces volt, 1 ml/perc áramlási sebességgel, lineáris gradienssel (2. táblázat). 
 

Idő 

(perc) 

Eluens A 
(0,25% V/V nátrium-

acetát pH 3,5) 

Eluens B 
(metanol) 

0 85% 15% 

5 85% 15% 

15 77% 23% 

20 77% 23% 

25 0% 100% 

30 85% 15% 

40 85% 15% 
 

2. táblázat – A gradiens-összetétel időbeli változása. 

A kapott GSH koncentrációkat a minták fehérjetartalmára normalizáltuk. 
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  GSH meghatározás NEM konjugációt követő HPLC-UV technikával 

Ezt a metodikát Giustarini et al. (Giustarini, Dalle-Donne, et al., 2013) módszere 

alapján végeztük. Röviden összefoglalva: 6 µl 310 mM N-etil-maleimidet (Sigma-Aldrich®) 

adtunk 500 µl mintához, majd a konjugációt 15 percet hagytuk sötétben, szobahőmérsékleten. 

A reakció leállításához, illetve deproteinációhoz a mintához 80 µl 100% w/V TCA-t adtunk, 

majd 16 000 g 4°C-on centrifugáltuk 10 percig. A felülúszóbal 50 µl-t HPLC-UV-VIS (Thermo 

Finnigan Surveyor diódasoros detektor) módszerrel analizáltunk a 220-350 nm-es 

abszorbancia spektrumot monitorozva. 

A minták elválasztása Teknokroma Mediterranea Sea C-18, 5 μm, 150x4.6 mm oszlopon 

történ izokratikus körülmények között, az eluensek: A: 0,25% nátrium-acetát (pH 3,1), B: 

acetonitril 94:6 arányban, 1,25 ml/perc áramlási sebességgel. 

GSH sztenderek alapján az első GS-NEM csúcs retenciója 7,5 percnél volt, ezen 

csúcsterületek alapján végeztük a kvantifikációt 220 nm-es abszorbancián. A második GS-

NEM csúcs 9 percnél eluálódott, valamint a fennmaradó NEM retenciója 19,5 percnél volt 

karakterisztikus másodlagos abszorbancia csúccsal 300 nm-nél. A kapott GSH 

koncentrációkat a minták fehérjetartalmára normalizáltuk. 

  GSH meghatározás DTNB enzim-reciklálásos módszerrel 

A módszert Baker et al. (Baker, Cerniglia and Zaman, 1990) adaptálták microplate-re. A 

GSH-tartalmú minták hígítása DTNB (ditio-bis-nitrobenzoesav) assay pufferrel történik (100 

mM nátrium-foszfát, 1 mM EDTA pH 7,5). 50 µl mintát vagy GSH sztenderdet mértünk 96 well 

plate-re, majd 100 µl DTNB reakció puffert (2,8 ml 1 mM DTNB, 3,75 ml 1 mM NADPH, 5,85 

ml DTNB assay puffer, 20 U glutation-reduktáz). Az abszorbanciát 405 nm-en monitoroztuk 

legalább 2 percen keresztül, hogy felvegyük a TNB-képződés (tio-nitrobenzoesav) kinetikáját 

Multiskan GO (Thermo Scientific™) spektrofotométer segítségével. A 0. és 2. perc között 

lineáris abszorbancia változás különbséget használtuk fel a GSH kvantifikációjára. A kapott 

GSH koncentrációkat a minták fehérjetartalmára normalizáltuk. 

 Fehérjék izolálása és a fehérjekoncentráció meghatározása 

Sejtekből, valamint szöveti homogenátumokból egyaránt végeztünk fehérje 

koncentráció meghatározást. A mintákat RIPA pufferben (150 mM NaCl, 1% NP-40, 50 mM 

Tris pH 8,0) tártuk fel, amelyhez előzetesen 1 mM PMSF-t és proteáz-, valamint foszfatáz-

inhibitor koktélt (Sigma-Aldrich®) kevertünk a megfelelő hígításban. A mintákat jégen 30 percet 

lizáltuk, majd 14 000 g-n 4°C-on 15 percet centrifugáltuk. A felülúszót használtuk fehérje 

kvantifikálásra Pierce™ BCA Protein Assay Kit (Thermo Scientific™) használatával a gyártó 

leírása szerint. 
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 Fehérjék vizsgálata Western Blot technikával 

A fehérjéket a leírtak szerint izoláltuk, majd redukáló loading pufferrel (125 mM Tris pH 

6,8, 4%  w/V SDS, 20% w/V glicerin, 10%  w/V β-merkaptoetanol, 0,004% brómfenolkék) 

kevertük be, majd SDS-PAGE módszerrel (Cleaver Scientifik futtató apparátus) Tris-glicin 

futtató puffer (25 mM Tris, 250 mM glicin, 0,1% w/V SDS) használatával 12-15%-os akrilamid 

gélben méret szerint szétválasztottuk, majd nitrocellulóz membránra „wet-transfer” módban 

transzferáltuk (Cleaver Scientifik transzfer apparátus, transzfer puffer: 25 mM Tris, 250 mM 

glicin, 10% metanol). A transzfer hatékonyságát a membrán Ponceau S festéssel ellenőriztük. 

A membránon levő aspecifikus kötőhelyek blokkolása 5% zsírmentes tejben (TBS Tween 

0,1%) történt. Az elsődleges antitesttel történő jelölés overnight történt 4°C-on a következő 

antitestek használatával: antiLC3 (Proteintech, 12135-1-AP), antiPARP (Cell Signaling, 

9542S), antiRIPK1 (Proteintech, 17519-1-AP), antiRIPK3 (Proteintech, 17563-1-AP), 

antiGAPDH (Santa Cruz, 6C5). Az elsődleges és másodlagos antitesteket a gyártó által 

feltüntetett koncentrációban használtuk. A detektálásra a következő HRP-konjugált 

másodlagos antitesteket használtuk: SantaCruz, sc-2354 és Cell Signaling, 7074S, 7076S. 

A sávokat kemilumineszcencia kittel tettük láthatóvá (Thermo Scientific™, 32106). A 

denzitometriát ImageJ szoftverrel értékeltük ki. Az adott fehérje sávok relatív sűrűségét a 

minták GAPDH-nak megfelelő sávjának sűrűségére normalizáltuk. 

 CYP2E1 izoenzim mRNS szintjének vizsgálata real-time PCR technikával 

A vizsgálathoz totál RNS-t izoláltunk innuPREP RNA Mini Kit (analytikjena) 

felhasználásával. A kapott RNS-t UV elnyelése alapján fotometriásan kvantifikáltuk (Thermo 

Scientific™ NanoDrop 2000). RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Scientific™) 

felhasználásával reverz transzkripciót végeztünk.  

A cDNS-t real-time PCR készülékkel (3. táblázat) (Thermo Scientific™ PikoReal™) 

SensiFAST™ SYBR® NO-ROX Kit (Bioline) felhasználásával amplifikáltuk. Normálásra a 

GAPDH cDNS amplikonját használtuk. 

cDNS forward primer (5’-3’) reverz primer (5’-3’) 

CYP2E1 
GTTGC CTTGC TTGTC  

TGGAT CG 

TCCAC TCACG GCAAA  

TTCAA CG 

GAPDH 
CTTGT GGTTC AGTAG  

CACCT CC 

TAGAC TCCAC GACAT  

ACTCA GC 

3. táblázat – A real-time PCR-hez használt primerek szekvenciája. 

A relatív expresszió számolása a következők szerint történt: 



57. 

- „m” minta cikluskülönbsége: ∆Ctm = Ctm(CYP2E1) − Ctm(GAPDH) , ahol az „m” minta 

esetén Ctm az adott génre vonatkozó küszöbciklus. 

- „m” minta relatív expressziója = 2−(∆Ctm−∆Ct
ref ), ahol ∆Ctm az „m” minta, míg  ∆Ctref a 

referncia minta (kontrol) cikluskülönbsége. 

 Fehérjelokalizáció vizsgálata in silico módszerekkel 

A fehérjék lokalizációjának in silico vizsgálatát a következő online algoritmusokkal 

végeztük: 

− TargetP (Emanuelsson et al., 2000): http://www.cbs.dtu.dk/services/TargetP/ 

− Mitoprot II (Claros and Vincens, 1996): http://ihg.gsf.de/ihg/mitoprot.html  

− Predotar (Small et al., 2004): https://urgi.versailles.inra.fr/predotar/predotar.html 

− Psort II (Nakai and Horton, 1999): http://psort.hgc.jp/form2.html 

− iPSORT (Bannai et al., 2002): http://ipsort.hgc.jp/index.html 

− ngLOC (King et al., 2012): http://genome.unmc.edu/ngLOC/index.html 

− YLoc (Briesemeister, Rahnenführer and Kohlbacher, 2010): http://abi.inf.uni-

tuebingen.de/Services/YLoc/webloc.cgi 

− CELLO 2.5 (Yu et al., 2006): http://cello.life.nctu.edu.tw/ 

A predikciót 2018 májusában végeztük. 

A predikció alapjául szolgált FASTA szekvenciákat a Uniprot online adatbázisból 

(http://www.uniprot.org/) töltöttük le a következő Uniprot azonosító számok alapján: 

− humán lGPX4 (long)  P36969 

− humán sGPX4 (short) P36969-2 

− humán CYP27A1  Q02318 

− patkány CYP2B1  P00176 

− humán SLC25A11  Q6IBH0 

 Statisztikai vizsgálatok 

A statiszikai számításokat Microsoft Excel segítségével végeztük. A P-értékeket 

Student-féle párosítatlan t-próbával számoltuk. Az adatokat legalább 3 független kísérlet 

átlaga ± SD formában tüntettük fel. 

http://www.cbs.dtu.dk/services/TargetP/
http://ihg.gsf.de/ihg/mitoprot.html
https://urgi.versailles.inra.fr/predotar/predotar.html
http://psort.hgc.jp/form2.html
http://ipsort.hgc.jp/index.html
http://genome.unmc.edu/ngLOC/index.html
http://abi.inf.uni-tuebingen.de/Services/YLoc/webloc.cgi
http://abi.inf.uni-tuebingen.de/Services/YLoc/webloc.cgi
http://cello.life.nctu.edu.tw/
http://www.uniprot.org/
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4. Eredmények 

 Glutation meghatározási módszerek vizsgálata és optimalizálása 

A glutation (GSH) kiemelt jelentőséggel bírt az általunk vizsgált folyamatokban (pl. 

acetaminofen és erastin hatására is GSH depléció jelentkezik), ezért kísérletes munkánkhoz 

elengedhetetlen volt a rendelkezésre álló analitikai módszerek összehasonlítása és későbbi 

kísérleteinkhez történő optimalizálása. 

Kísérleteinkhez ideális GSH meghatározási módszernek azt tekintettük, amely: 

• a GSH-t a mátrixból kellő pontossággal meghatározhatóvá teszi esetlegesen GSH 

depléció esetén is, 

• nagy áteresztőképességgel rendelkezik, 

• a meghatározás során a GSH stabilizált, megelőzve ezzel a minta auto-oxidációját, 

• lehetőséget ad a GSH redox-állapotának vizsgálatára. 

A rendelkezésre álló módszerek vizsgálatára glutation meghatározást végeztünk patkány 

májból differenciál centrifugálással izolált sejt organellumokból (mitokondrium, endoplazmás 

retikulum, citoszol), illetve szöveti máj homogenátumból. A csökkent GSH szint modellezésére 

i.p. 700 mg/ttkg butionin-szulfoximin (BSO) 3 órás kezeléssel GSH-szint csökkenést váltottunk 

ki a patkányok egyik csoportjában. 

A rendelkezésre álló módszerek, a következők voltak: 

• N-etil-maleimid (NEM) konjugációt, nagynyomású folyadékkromatográfiás elválasztás 

és UV-VIS detektálást alkalmazó módszer (GSH-NEM-HPLC-UV) (Giustarini, Tsikas, 
et al., 2013), 

• monoklórbimán (mClB) fluorofór konjugációt, nagynyomású folyadékkromatográfiás 

elválasztást és fluoreszcens detektálást alkalmazó módszer (GSH-mClB-HPLC-fluo) 

(Rice et al., 1986; Fernández-Checa and Kaplowitz, 1990), 

• ditio-bis-(2-nitro-benzoesav) (DTNB) festéket és enzimreciklációt alkalmazó 
spektrofotometriás módszer (GSH-DTNB), az ún. Ellman-féle módszer (Tietze, 1969). 

A NEM-es konjugációt alkalmazó kromatográfiás módszer kifejlesztése a célból történt, hogy 

egy tiol-csoporthoz kapcsolódó próba használatával a minta előkészítése során csökkenjen a 

GSH auto-oxidáció lehetősége (így a biológiai redox állapotok pontosabb meghatározása), 

valamint viszonylag olcsó műszerezettséggel (HPLC UV detektorral) is meghatározható 

legyen (Giustarini, Dalle-Donne, et al., 2013). 

A NEM könnyen és gyorsan reagál a tiol-csoportokkal, beleértve a fehérjékben található 

ciszteineket is. A GSH-nal létrejövő GS-NEM addukt fokozott stabilitással bír (-20°C-on, 
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legalább 90 nap), meggátolja a GSH GSSG-vé történő auto-oxidációját és fordított-fázisú 

HPLC módszerrel a mátrixtól jól elkülöníthetően detektálható 265 nm-es (UV tartomány) 
abszorpciós maximumnál (Giustarini, Dalle-Donne, et al., 2013). 

A mClB a NEM-hez hasonlóan egy tiol-reaktív próba, viszont fluoreszcens tulajdonsággal is 

bír, számos esetben használták GSH meghatározásra májszövetből, hepatocitákból 

(Fernández-Checa and Kaplowitz, 1990; Lőrincz et al., 2015), valamint különböző 

sejtorganellumokból (Nagy et al., 2010; Szarka, 2013). A keletkező GS-mClB addukt 

fluoreszcens és fordított-fázisú HPLC módszerrel a mátrixtól jól elkülöníthető, valamint 

fluoreszcens detektorral, nagy érzékenység mellett, meghatározható. A konjugációs lépés 

ugyan spontán lejátszódik, de a glutation-S-transzferáz (GST) enzim meggyorsítja, katalizálja 

a folyamatot. 

Tekintve, hogy a minta GSH tartamának auto-oxidációja a sejtek feltárásától kezdődően válik 

jelentőssé, azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a mClB adagolása a májszövet feltárópufferébe 

- voltaképp a konjugációs folyamatok korai iniciálása - konzerválja a minta biológiai redox 

állapotát. Így kísérleteket végeztünk annak érdekében is, hogy megvizsgáljuk: a mClB együtt 

adagolása a máj feltárópufferébe megakadályozza-e a GSH auto-oxidációját. Jelen esetben 

az idő-függő auto-oxidáció gátlása azért is fontos, mert a sejtorganellumok preparálása 

differenciál centrifugálással meglehetősen időigényes folyamat. 

A kromatográfiás módszerek esetén a konjugáció csak a redukált állapotú glutationnal 

( GSHred ) történik, az oxidált állapotú glutation ( GSHox  = GSSG) meghatározása úgy 

lehetséges, hogy a mintát ditiotreitollal (DTT) redukáljuk és ebből meghatározzuk a totál 

glutationt (GSHtot), majd a következő képlet szerint kalkulálunk: 

GSHox =
GSHtot

2
− GSHred 

A DTNB festéket és enzim reciklálást alkalmazó módszer a klasszikus glutation-

meghatározási módszerek közé tartozik. A módszer lényege, hogy a DTNB a redukált 

glutationnal egy vegyes köztiterméket (GS-TNB) képez, valamint felszabadul egy sárga színű 

TNB molekula (tio-nitro-benzoesav), majd a GS-TNB egy újabb redukált glutationnal reagálva 

újabb TNB molekulát szabadít fel és GSSG keletkezik. A glutation-reduktáz (GR) enzim a 

GSSG-t NADPH terhére glutationná redukálja, amely ismét részt vehet a folyamatban. A 

mérés során folyamatosan felgyülemlik a sárga színű TNB és ennek a sebessége a kezdeti 

[GSHtot]-tól függ, hiszen a GSSG is részt vesz a reakcióban, ahogyan a GSH is. Tehát a mérés 

kinetikai és spektrofotométerrel mérhető. 

Ugyan a fent vázolt módszer szerint a GSHtot  meghatározása történik, lehetőség van a 

módszert használva a GSHox meghatározására is, igaz körülményes. A GSHox meghatározása 
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úgy lehetséges, hogy a mintában lévő GSHred tiol-csoportjait a már említett NEM-mel vagy 2-

vinil-piridinnel (2VP) blokkoljuk, így az nem vesz részt a DTNB bontásában. A probléma abból 

adódik, hogy bármely blokkolást is választjuk, a fölöslegben lévő próba interferálni fog az 

enzimes reakcióval az in situ keletkező GSHred blokkolása okán (McGill and Jaeschke, 2015). 

Ennek elkerülésére egyik lehetőség a próba szerves oldószerrel történő extrakciója, viszont 

ez nagy mértékben csökkenti a módszer áteresztőképességét, amely épp az egyik nagy 

előnye. Ennek tudatában a módszert csak totál glutation meghatározásra használtuk. 

4.1.1. A GST enzim hatása a GS-mClB addukt-képződés kinetikájára 

A GST enzim képes a GS-mClB addukt képződésének katalizálására (Fernández-
Checa and Kaplowitz, 1990), érdekes módon a módszert alkalmazók a meghatározás során 

számos esetben ezt nem alkalmazzák (Cotgreave and Moldéus, 1986; Fahey and Newton, 

1987; Bass et al., 2004). 

Annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, hogy a GST enzim jelenléte szükséges-e a reakció 

során az általunk használt körülmények között, megvizsgáltuk a GSH és mClB reakció 
kinetikáját GST enzim jelenlétében, illetve nélküle (13. ábra). 

 

13. ábra – A fluoreszcens GS-mClB addukt képződés kinetikája GST enzim jelenlétében és 
távollétében. A reakció küvettában játszódott le 20 mM Tris (pH 8,0), 1 mM mClB és adott esetekben 

GST jelenlétében, a feltüntetett koncentrációban. A reakció 1 µM GSH hozzáadásával indult. A reakció 

nyomonkövetése 385 nm-es gerjesztés és a 400 – 600 nm-es emissziós spektrum 5 percenként történő 

felvételével történt egy spektrofluoriméter segítségével. Kvantifikálásra az emissziós spektrum 485 nm-

en mért emissziós csúcs fluoreszcenciát használtuk. Minden adatpont legalább három független kísérlet 

átlaga ±szórás (SD). 

Az eredményekből az látható, hogy a meghatározási módszer során, a konjugációra hagyott 

15 perc alatt a GST nélkül a konjugáció csak részlegesen megy végbe, sőt az még a 45. 
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percben sem éri el a maximumát. A GST mennyiségének növelésével (50-100 mU/ml) a 

konjugációs reakció gyorsul. Ahhoz, hogy a rendelkezésre álló 15 perc alatt a mClB-nal történő 

konjugáció teljes mértékű legyen, legalább 100 mU/ml GST szükséges, ennek hiányában a 

GSH mennyisége csak részlegesen lesz mClB konjugált és a minta GSH tartalmát alulmérjük. 

A patkánymájból származó mintáknak lehet endogén GST aktivitása, ezért megvizsgáltuk, 

hogy GST hozzáadása (100 mU/ml) befolyásolja-e a mérhető GSH tartalmat ez utóbbi esetben 
(14. ábra). 

 

14. ábra – A GST addíció hatása a patkánymájból származó mintákból meghatározható GSH 
mennyiségére. A sejtorganellumok izolálása differenciál centrifugálással történt a leírtak szerint. A GST 

(100 mU/ml) adott esetben a konjugációt megelőzően került adagolásra, majd a meghatározás HPLC-

fluoreszcens módszerrel történt. A GSH tartalmat minden esetben az adott frakció „+GST” mintáira 

normáltuk. Minden adatpont legalább három független kísérlet átlaga ±szórás (SD). *Szignifikánsan 

különbözik az adott frakció +GST-től (p<0,05). 

Az eredmények alapján a mitokondriális és citoszolikus frakció GSH mennyiségének 

meghatározása során szükséges GST-vel (100 mU/ml) történő kiegészítés, ugyanis nélküle a 

GSH tartalmat előbbi esetben már szignifikánsan alul mérjük. A másik két frakció esetén 

feltehetőleg a minta endogén GST aktivitása miatt elegendő a teljes GSH konjugációra. 

4.1.2. A GSH-NEM-HPLC-UV módszer megfelelőségének vizsgálata 

A NEM konjugációt alkalmazó módszer vizsgálatára csupán a patkány májszövet 

homogenátum esetén volt lehetőség, mivel csak ezek a minták tartalmaztak kellő 

koncentrációban GSH-t a módszer által vizsgálható tartományban (15. ábra).  
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Kalibrációs sztenderdek vizsgálata során a 25 µM – 1000 µM-os tartományban a módszer 

lineárisnak adódott, ennél alacsonyabb koncentrációk esetén a módszer nem volt 

használható. 

 

15. ábra – Patkánymáj homogenátum GSH tartamának vizsgálata NEM konjugációt követő HPLC-
UV technikával. A patkányok BSO kezelése, a szöveti homogenátum készítése, valamint a 

homogenátumból származó minta NEM-mel történő konjugálása és HPLC-UV meghatározása a leírtak 

alapján történt. A meghatározáshoz 220 nm-es hullámhosszon detektálva, a ≈7,5 perces retenciónál 

jelentkező GS-NEM csúcsot használtuk. A mért GSH koncentráció normálása a minta fehérjetartalmára 

történt. Minden adatpont legalább három független kísérlet átlaga ±szórás (SD). *Szignifikánsan 

különbözik a Kontr.-tól (p<0,05). 

A NEM konjugációt alkalmazó, HPLC-UV módszerrel történő méréseink alapján a BSO kezelt 

patkányok máj homogenátumának GSHred  tartama szignifikánsan (45%-kal) alacsonyabb, 

mint a csak oldószer (PBS, Kontr. csoport) kezelt patkányoké, tehát a kezelés sikeresen 

csökkentette a szövet GSH szintjét, amelynek meghatározására a módszer alkalmasnak 

mutatkozik. 

A módszer azonban nem alkalmas a homogenátumból származó sejtorganellum frakciók GSH 

tartamának meghatározására annak alacsony kimutatási határa miatt, így ezt a módszert a 

továbbiakban nem alkalmaztuk. 

Ezen felül a GSH minták redox állapotának meghatározására az általunk alkalmazott DTT 

redukciós módszer sem volt alkalmas, ugyanis a feleslegben alkalmazott DTT (szintén tiol-

vegyület lévén) versengett a GSH-nal a NEM-ért, így a DTT kezelt mintákban alacsonyabb 

GS-NEM szintek voltak mérhetők. DTT alkalmazásakor az UV-VIS spektrumban egy új csúcs 

(16. ábra) – feltehetőleg a DTT-NEM-nek megfeleltethetően (részletes vizsgálatokat nem 
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folytattunk) – jelentkezett. Ugyancsak ezt a vélekedést támasztják alá a DTT-kezelt GSH 

sztenderdekkel történő méréseink. 

 

16. ábra – GSH sztenderd NEM-HPLC-UV-VIS technikával vizsgált időbeli abszorpciós 
spektruma. A GSH sztenderdet (felső rész) a mintákhoz hasonlóan a leírtak szerint konjugáltuk NEM-

mel, majd HPLC-vel elválasztottuk és az abszorbancia spektrumot 220-350 nm között detektáltuk. A két 

GSH-NEM addukt 7,5 és 8,5 percnél eluált, a fennmaradó NEM 19,5 percnél jellegzetes másodlagos 

abszorpciós csúccsal 300 nm körül jelenik meg. Amennyiben a GSH sztenderdet előzetesen DTT-vel 

redukáltuk (alsó rész), úgy csökkent a GS-NEM csúcsterület, a NEM teljesen felhasználódott, valamint 

11,5 percnél egy új csúcs jelent meg, amely feltehetően a DTT-NEM addukt. 

4.1.3. A GSH-mClB-HPLC-fluo módszer megfelelőségének vizsgálata 

A mClB konjugációt alkalmazó módszer a fluoreszcens detektálási módszer miatt 

nagyobb érzékenységgel rendelkezik, így a minták hígítására (pl. homogenátum esetén 500x-

os) is szükség volt.  

Kalibrációs sztenderdek vizsgálata során a 0,1 µM – 12 µM-os tartományban a módszer 

lineárisnak adódott. DTT-vel redukált minták készítésével a GSH minták redox-állapota is 

meghatározható volt. Továbbá vizsgálatainkat arra is kiterjesztettük, hogy 1 mM mClB 
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homogenizáló pufferbe történő adagolásával (B-SH puffer) megelőzhető-e a minta GSH auto-

oxidációja (17. ábra). 

 

17. ábra - Patkánymáj homogenátum GSH tartamának és redox-állapotának vizsgálata mClB 
konjugációt követő HPLC-fluoreszcens technikával. A patkányok BSO kezelése a leírtak alapján 

történt. A máj homogenizálása szacharóz-HEPES pufferben (SH), vagy 1 mM mClB-nal kiegészített 

szacharóz-HEPES pufferben (B-SH) történt. A szöveti homogenátumból származó GSH minták mClB-

nal történő konjugálása és HPLC-fluoreszcens meghatározása a leírtak szerint történt. A 𝐺𝐺𝑆𝑆𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 

meghatározása 1 mM DTT sötétben, szobahőmérsékleten történő 60 perces redukciójával történt. A 

mért GSH koncentráció normálása a minta fehérjetartalmára történt. Minden adatpont legalább három 

független kísérlet átlaga ±szórás (SD). *Szignifikánsan különbözik az adott csoport SH v. B-SH Kontr.-

tól (p<0,05). #Szignifikánsan különbözik az SH BSO-tól (p<0,05). 

A mClB-nos konjugációt alkalmazó GSH meghatározás eredményei májszövet homogenátum 

szintjén hasonló mértékű szignifikáns GSHred  szint csökkenést mutatott BSO-kezelés 

hatására, mint az NEM konjugációt alkalmazó módszer. Némi eltérés tapasztalható a GSHred 

szintekben, főképp B-SH-ban történő homogenizáció esetén, így a kalkulált GSH depléció 

némileg eltérő: 41% SH esetén, míg 47% B-SH esetén. Ezek alapján a mClB adagolása a 

feltáró pufferben bizonyos szinten mérsékelte a GSH auto-oxidációt. A GSHtot  szintek 

homogenizációs módszertől függetlenül hasonlóak, hiszen ebbe az oxidált GSH-t is 

belemérjük. 

A továbbiakban meghatároztuk a máj homogenátumból (SH és B-SH-ban történő feltárásból 

egyaránt) a differenciál centrifugálással előállított sejtorganellum frakciók GSHred tartamát is 

(18. ábra). 
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18. ábra – Patkánymáj homogenátumból izolált sejtorganellumok (sorrendben: mitokondriális, 

citoszolikus, endoplazmás retikulum (ER.)) GSH tartamának vizsgálata mClB konjugációt követő HPLC-

fluoreszcens technikával. A patkányok BSO kezelése a leírtak alapján történt. A máj homogenizálása 

szacharóz-HEPES pufferben (SH), illetve 1 mM mClB-nal kiegészített szacharóz-HEPES pufferben (B-

SH), majd ezt követően a sejtorganellumok differenciál centrifugálással történő izolálása a leírtak 

alapján történt. A GSH minták mClB-nal történő konjugálása és HPLC-fluoreszcens meghatározása a 

leírtak szerint történt. A mért GSH koncentráció normálása a minta fehérjetartalmára történt. Minden 

adatpont legalább három független kísérlet átlaga ±szórás (SD). *Szignifikánsan különbözik az adott 

frakció és azon belül az adott SH v. B-SH Kontr.-tól (p<0,05). #Szignifikánsan különbözik az adott frakció 

SH BSO-tól (p<0,05). 

Az eredmények alapján BSO-kezelés hatására a máj homogenátumból izolált 

sejtorganellumok mindegyikében tapasztalható szignifikáns GSH-szint csökkenés. Ezen túl az 

is megfigyelhető, hogy a B-SH pufferrel izolált Kontr. minták esetén az összes frakció GSH 

szintje szignifikáns mértékben meghaladja az SH pufferrel izoláltakét, amely arra utal, hogy a 

feltárást megelőzően adagolt mClB megelőzi a GSH auto-oxidációt.  

A mClB-nos konjugációt alkalmazó HPLC-fluoreszcens módszerrel nyert eredményeink 

alapján elmondhatjuk, hogy a módszer alkalmas az organellumok GSH szintjének 

monitorozására, továbbá a szövet feltárását megelőzően adagolt mClB szignifikánsan 

csökkenti a GSH auto-oxidációját, így növeli az izolátumokból mérhető GSH szintet (amely így 

közelebb áll a valós értékhez). 

4.1.4. A GSH-DTNB módszer megfelelőségének vizsgálata 

A DTNB festéket alkalmazó GSHtot  meghatározási módszer egy 

nagyáteresztőképességű spektrofotometriás eljárás. Közepes érzékenysége miatt ebben az 

esetben is szükséges a minták meghatározás előtti hígítása.  A GSH savas közegben fokozott 

stabilitást mutat. Emiatt a feltárás során bekövetkező auto-oxidáció mérséklésére, a minták 

eltarthatóságának növelése érdekében megvizsgáltuk a máj 5%-os szulfoszalicilsavban (SSA) 

történő feltárásának lehetőségét is (19. ábra). SSA-ban történő feltárás esetén a 
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homogenátumból organellumok nem preparálhatók, valamint a normálást a homogenátum 

készítéséhez felhasznált szövet nedvestömegére végeztük, ugyanis az SSA nagymennyiségű 

fehérjét csap ki. 

 

19. ábra – Patkánymáj homogenátum GSH tartamának vizsgálata DTNB és enzim reciklálásos 
technikával. A patkányok BSO kezelése a leírtak alapján történt. A máj homogenizálása szacharóz-

HEPES pufferben (SH), vagy 5% szulfoszalicilsavban (5% SSA) történt. A szöveti homogenátumból 

származó GSH minták DTNB módszerrel történő meghatározása a leírtak szerint történt. A mért GSH 

koncentráció normálása a homogenizáláshoz felhasznált szövet nedvestömegére, majd az 5% SSA 

Kontr.-ra történt. Minden adatpont legalább három független kísérlet átlaga ±szórás (SD). 

*Szignifikánsan különbözik az adott csoport SH v. 5% SSA Kontr.-tól (p<0,05). #Szignifikánsan 

különbözik az SH BSO-tól (p<0,05).  

A DTNB módszerrel meghatározott máj homogenátum GSH BSO-kezelés hatására 

bekövetkező szignifikáns csökkenés homogenizáló puffertől függetlenül mérhető. Viszont 5% 

SSA esetén a BSO-kezelt mintában szignifikánsan magasabb a GSH szint (50%), valamint 

csak ebben az esetben közelíti a mClB konjugációs módszerrel mért B-SH mintában mért 

értéket (47%). Ezek alapján úgy tűnik, hogy az SSA alkalmazása valóban stabilizálja a GSH 

mennyiségét, de ezekből a mintákból organellumok nem izolálhatók. 

A továbbiakban az SH pufferrel feltárt máj homogenátumokból frakcionált sejtorganellumok 
GSH tartamát vizsgáltuk meg a DTNB módszerrel (20. ábra). 
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20. ábra – Patkánymáj homogenátumból izolált sejtorganellumok (sorrendben: mitokondriális, 
citoszolikus, endoplazmás retikulum (ER.)) GSH tartamának vizsgálata DTNB-enzim reciklálásos 
technikával. A patkányok BSO kezelése a leírtak alapján történt. A máj homogenizálása szacharóz-

HEPES pufferben (SH), majd ezt követően a sejtorganellumok differenciál centrifugálással történő 

izolálása a leírtak alapján történt. A GSH minták DTNB módszerrel történő meghatározása a leírtak 

szerint történt. A mért GSH koncentráció normálása a minta fehérjetartalmára történt. Minden adatpont 

legalább három független kísérlet átlaga ±szórás (SD). *Szignifikánsan különbözik az adott frakció és 

azon belül az adott SH v. B-SH Kontr.-tól (p<0,05). #Szignifikánsan különbözik az adott frakció SH BSO-

tól (p<0,05). 

A DTNB meghatározás eredményei alapján, bár szignifikánsan csökken BSO-kezelés 

hatására az organellumok totál GSH szintje, de minden organellum esetén alacsonyabb GSH 

mérhető a mClB-t alkalmazó módszerhez képest. Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy 

számos mátrixkomponens gátló hatással bírhat a GSH reciklációt végző GR enzim 

működésére (McGill and Jaeschke, 2015), ezért elengedhetetlen a minták kellő mértékű 

hígítása, amelyre a módszer közepes érzékenysége okán nem mindig van lehetőség. Másik 

lehetőség a GSH auto-oxidáció, amely ellen nem véd semmi sem a hosszú izolálás alatt. 

 Az acetaminofen által kiváltott citotoxicitás és a ferroptózis kapcsolatának 
vizsgálata 

Az APAP által kiváltott citotoxicitás a hepatocitákban található CYP450 enzimrendszer 

(ezen belül legjelentősebb a CYP2E1 izoforma, de más izoformák is részt vesznek) aktivitása 

révén, az APAP biotranszformációja során képződött reaktív elektrofil metabolit, az N-acetil-

para-benzokinonimin (NAPQI) keletkezésével indul. A teljes APAP mennyiség 5-10%-a alakul 

NAPQI-né. A NAPQI adduktot képez a glutationnal és fehérjékkel – főként azok cisztein 

oldalláncaival –, ROS képződést, lipid-peroxidációt és kaszpáz-független sejthalált válthat ki 

nagy koncentrációja esetén. 
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Az acetaminofen csak olyan sejtekben vált ki citotoxicitást, amelyek CYP450 oxidáz aktivitásuk 

révén képesek a NAPQI termelésre. Kísérleteink során az acetaminofen in vitro 

citotoxicitásának vizsgálatát az immortális hepatokarcinóma HepG2 sejtvonalon kívül 

egérmájból izolált primer hepatociták vizsgálatára is kitérjesztettük. A primer hepatociták 

ismert módon magasabb CYP aktivitással rendelkeznek az immortális hepatokarcinóma 

vonalakhoz képest, de aktivitásuk az izolálást követően fokozatosan csökken: már az izolálást 
követő 24h-ban a kezdeti aktivitás kb. 40%-kára (Maslansky and Williams, 1982). 

A ferroptózis iniciálható a felfedezett induktormolekulák segítségével (erastin, RSL-lek), de 

számos olyan nem-specifikus induktorral is, amely glutation depléciót, fokozott ROS képződést 

vagy lipid-peroxidációt váltanak ki (lásd Xie et al., 2016: 2. Táblázat). Fontos kritérium, hogy 

az indukcióra használt útvonaltól függetlenül, a folyamatot az ismert specifikus ferroptózis 
inhibitorral a ferrostatin-1-gyel, gátolni kell tudni (Dixon et al., 2012). 

4.2.1. Az acetaminofen hatása a HepG2 sejtekre 

Az acetaminofen által kiváltott citotoxicitás és a ferroptózis kapcsolatának vizsgálatát a 

rendelkezésre álló HepG2 hepatokarcinóma sejtvonal APAP érzékenységének 
meghatározásával kezdtük (21. ábra). 

 

21. ábra – Acetaminofen kezelés és a ferrostatin-1 specifikus ferroptózis inhibitor hatása a HepG2 
hepatokarcinóma sejtvonal életképességére. A kezelést megelőzően 24h-val 96 well plate-re 8000 

sejt/well került kioltásra teljes tápoldatban, majd kezeléskor a tápoldat cseréjét követően a feltüntetett 

APAP és ferrostatin-1 (Fer-1) koncentrációk lettek beállítva. A sejtéletképesség meghatározásához 24h 

kezelést követően a tápoldatot MTT-vel kiegészített tápoldatra cseréltük a leírtak szerint. A mért 

abszorbancia értékeket a kezeletlen kontrollra normáltuk. Minden adatpont legalább három független 

kísérlet átlaga ±szórás (SD). 
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Az eredmények alapján a legmagasabb használt, igen magas APAP koncentráció (25 mM) 

sem volt képes a HepG2 sejtek teljes elpusztítására, 24h kezelést követően az életképesség 

nem esett 50% alá. Ez feltehetően annak tudható be, hogy a sejtvonal nagyon alacsony CYP 

aktivitással rendelkezik. A ferrostatin-1 kezelés viszont egyik vizsgált koncentrációban sem 

volt képes az életképesség szignifikáns javítására az acetaminofennel szemben, tehát a sejtek 

halálában a ferroptózis nem játszott szerepet. 

4.2.2. Az acetaminofen hatása a primer egér hepatocitákra 

Vizsgálatainkat a továbbiakban kiterjesztettük egérmájból izolált primer hepatocitákra, 

amelyek magasabb CYP aktivitással rendelkeznek, valamint az acetaminofen metabolizmusa 

nagy mértékben hasonlít a humánhoz (McGill et al., 2012). Az acetaminofen által kiváltott 

hepatotoxicitás kivédésére több anyagra kiegészítettük a kezelést: α-tokoferollal (α-toc), amely 

zsíroldható antioxidánsként, így a lipid-peroxidáció inhibitoraként aspecifikus ferroptózis 

inhibitornak számít (Dixon et al., 2012), az aszkorbinsav oxidált formájával, a 

dehidroszkorbáttal (DHA), amely a sejtek által könnyen felvehető vízoldható antioxidáns, 
valamint a specifikus nekroptózis inhibitorral a necrostatin-1-gyel (Nec-1) (22. ábra). 
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22. ábra – Acetaminofen kezelés és inhibitorok hatása egérmájból izolált primer hepatociták 
életképességére. A primer egér hepatociták izolálása kollagenázos perfúzióval történt a leírtak szerint. 

A kezelést megelőzően 24h-val 96 well kollagénezett plate-re 3000 sejt/well került kioltásra Williams E 

teljes tápoldatban (kiegészítés: 100 nM inzulin, 0,1 mg/ml gentamicin, 0,1 µM dexamethasone), majd 

kezeléskor a tápoldat cseréjét követően a tápoldat a feltüntetett APAP és inhibitor koncentrációkkal 

(Fer-1: ferrostain-1, a-toc: α-tokoferol, DHA: dehidroaszkorbinsav, Nec-1: necrostatin-1) került 

kiegészítésre. A sejtéletképesség meghatározásához 24h kezelést követően a tápoldatot MTT-vel 

kiegészített tápoldatra cseréltük a leírtak szerint . A mért abszorbancia értékeket a kezeletlen kontrollra 

normáltuk. Minden adatpont legalább három független kísérlet átlaga ±szórás (SD). *Szignifikánsan 

(p<0,05) különbözik a kezeletlen kontrolltól. #Szignifikánsan (p<0,05) különbözik az adott csoport (10 

vagy 20 mM acetaminofen) PBS-kezeltjétől. 

A 22. ábrán látható életképesség assay eredményei alapján az alkalmazott inhibitorok primer 

egér hepatociták 20 mM acetaminofen kezelése által kiváltott hepatotoxicitást szignifikáns 

mértékben gátolni tudták. Az alkalmazott 20 mM APAP, bár alacsonyabb koncentrációjú, mint 

a HepG2 sejtek esetén, mégis az életképességet 24h kezelést követően 20% alá csökkentette. 

Ennek hátterében minden bizonnyal a primer sejtek magasabb CYP aktivitása, így a fokozott 

NAPQI képződése áll. 

Az eredmények alapján a specifikus ferroptózis inhibitor, a ferrostatin-1 az alkalmazott 

koncentrációkban az életképességet a duplájára emelte, azonban nem tudta teljes mértékben 

felfüggeszteni a sejtek pusztulását. Az α-tokoferol és dehidroaszkorbinsav antioxidánsok, 

valamint a necrostatin-1 is hasonló mértékű életképesség növekedést idéztek elő.  

A necrostatin-1 gátló hatása megerősíti a RIP1/RIP3 - JNK útvonal szerepét az acetaminofen 

által kiváltott hepatotoxicitásban (Gunawan et al., 2006). 
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Az α-tokoferol védő hatása a lipid-peroxidáció jelentőségét hangsúlyozza, amely a ferroptózis 

folyamán központi szerephez jut, gátlásával (pl. a liproxstatin-1 által) a sejthalál 

felfüggeszthető (Friedmann Angeli et al., 2014). Az aszkorbinsav vagy oxidált formája a 

dehidroaszkorbinsav szerepét az acetaminofen citotoxicitása során már vizsgálták 

(Kurahashi et al., 2016), azonban ferroptózis során még nem, így erre későbbi kísérletek 

során még visszatértünk (4.3. fejezet). 

4.2.3. Az acetaminofen és ferrostatin-1 hatása a primer egér hepatociták a CYP2E1 

enzim mRNS szintjére és GSH szintjére 

Az eddigi eredmények arra utaltak, hogy a ferrostatin-1 képes primer egér hepatociták 

esetében az acetaminofen által kiváltott citotoxicitás mérséklésére. Vizsgálat tárgyává tettük 

ennek lehetséges mechanizmusát. Kísérleteink során szerettük volna kizárni, hogy ez nem a 

CYP aktivitás befolyásolása – pl. csökkentett CYP2E1 aktivitás által alacsonyabb NAPQI 

képződés – révén történik. Az acetaminofen biotranszformációjában, így a NAPQI 

képződésében, a legfontosabb szerep a CYP2E1 izoenzimnek jut, ezért meghatároztuk, hogy 

APAP és/vagy ferrostatin-1 kezelés hatására történik-e változás az mRNS szintjében (2. 
táblázat). 

Kezelés Relatív CYP2E1 
mRNS mennyiség  Relatív GSH szint [%] 

Kezeletlen 1,0 ± 1,90  100,0* ± 4,10 

20 mM APAP 462* ± 1,90  2,6* ± 1,30 

20 mM APAP + 1 µM Fer-1 453* ± 1,60  1,9* ± 1,50 

1 µM Fer-1 1,5 ± 2,80  75,9* ± 8,50 

4. táblázat – Az acetaminofen és/vagy ferrostatin-1 (Fer-1) kezelés hatása primer egér 
hepatocitákból mért CYP2E1 mRNS és GSH szintekre. A primer egér hepatociták izolálása 

kollagenázos perfúzióval történt a leírtak szerint. A kezelést megelőzően 24h-val 6 well kollagénezett 

platere 1,3*106 sejt/well került kioltásra Williams E teljes tápoldatban (kiegészítés: 100 nM inzulin, 0,1 

mg/ml gentamicin, 0,1 µM dexamethasone), majd kezeléskor a tápoldat cseréjét követően a tápoldat a 

feltüntetett APAP és ferrostatin-1 koncentrációkkal került kiegészítésre. 24h kezelést követően a 

sejteket RNS izolálásra vagy GSH analízisre használtuk fel a leírtak szerint. A CYP2E1 mRNS 

kópiaszámok a reverz transzkripciót követő real-time PCR technikával kerültek meghatározásra a 

GAPDH mRNS kópiaszámra történő normálással. A kezeletlen minta CYP2E1-GAPDH kópiaszám 

különbségét vettük 1-nek. A GSH mClB-nal történő származékképzés és HPLC-fluoreszcens 

módszerrel kerültek meghatározásra a leírtak szerint. *Szignifikánsan (p<0,05) különbözik a kezeletlen 

kontrolltól. 
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Amint az a CYP450 oxidázokra jellemző, szubsztrátjuk jelenlétében jelentősen indukálódik a 

fehérje expressziója. Jelen esetben az acetaminofen a CYP2E1 izoenzim mRNS szintjét több 

mint 450-szeresére indukálta, amelyet a ferrostatin-1 adagolása nem befolyásolt jelentősen 

(4. táblázat). 
Az irodalmi adatoknak megfelelően nagymértékű (több mint 95%-os) GSH depléció figyelhető 

meg 24h-s acetaminofen kezelés hatására, amely minden valószínűség szerint a 

biotranszformáció során keletkező NAPQI, valamint a további metabolitok és a ROS 

eliminálására használódik fel. Az eredmények alapján a ferrostain-1-gyel történő együttes 
kezelés az GSH depléciót nem befolyásolta (4. táblázat). 

 A nagy dózisú aszkorbát által kiváltott citotoxicitás és a ferroptózis 
kapcsolatának vizsgálata 

A nagy dózisú (mM nagyságrendű koncentrációban alkalmazott) aszkorbát által 

kiváltott tumorspecifikus citotoxikus hatás és a ferroptózis olyan közös jellemzőkkel bírnak, 

mint a ROS és lipid peroxidok képződése, vasfüggőség, kaszpáz függetlenség, vagy az 

autofágia folyamatának potenciális szerepe. Kísérleteink során a két folyamat kapcsolatát 

vizsgáltuk. 

4.3.1. HT-1080 N-RAS mutáns fibroszarkóma sejtek aszkorbát érzékenysége 

Kísérleteink során a ferroptózis szerepét vizsgáltuk az Asc által kiváltott 

citotoxicitásban, ezért egy olyan sejtvonalat használtunk, amely bizonyítottan ferroptózis 

érzékeny. A ferroptózis 2012-es részletes leírása HT-1080 N-RAS mutáns fibroszarkóma 

sejtvonalon történt (Dixon et al., 2012) így ezt tettük vizsgálatunk alanyává. 

Elsőként a HT-1080 Asc érzékenységét vizsgáltuk meg citotoxicitási vizsgálatokkal (23. ábra). 



73. 

 

23. ábra – HT-1080 N-RAS mutáns fibroszarkóma sejtvonal Asc érzékenysége életképességi 
vizsgálat alapján. A kezelést megelőzően 24h-val 96 well plate-re 1,5*104 sejt/well került kioltásra teljes 

tápoldatban, majd kezeléskor a tápoldat cseréjét követően a tápoldat a feltüntetett Asc koncentrációkkal 

került kiegészítésre. A sejtéletképesség meghatározásához 24h kezelést követően a tápoldatot MTT-

vel kiegészített tápoldatra cseréltük a leírtak szerint. A mért abszorbancia értékeket a kezeletlen 

kontrollra normáltuk. Minden adatpont legalább három független kísérlet átlaga ±szórás (SD). 

A citotoxicitási vizsgálat értelmében (23. ábra) a sejtvonal fokozott érzékenységet mutat az 

Asc kezelésre, 0,5 mM Asc a sejtek 50%-os elpusztítását váltja ki. Azt a kezelőszer 

koncentrációt, amely a vizsgált paraméter 50%-os eltérését eredményezi az irodalom EC50-

nek nevezi. 

A továbbiakban megvizsgáltuk az Asc által kiváltott citotoxicitás időbeli lefutását (3-6-9-24 óra) 

áramlásos citometria technikával, amelynek során az élősejtszámot határoztuk meg (24a. 
ábra) különböző Asc koncentrációk mellett. Kísérleteink alapján az Asc által kiváltott 

citotoxicitás 2 és 4 óra expozícíó között zajlik, így ezekben az időpontokban megvizsgáltuk a 

propidium-jodiddal festhető halott sejtek arányát különböző Asc koncentrációk esetében (24b. 
ábra). 
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24. ábra – Az Asc által kiváltott citotoxicitás időbeli lefutása HT-1080 sejtek használatával. A 

kezelést megelőzően 24h-val 6 well plate-re 2,5*105 sejt/well került kioltásra teljes tápoldatban, majd 

kezeléskor a tápoldat cseréjét követően a tápoldat a feltüntetett Asc koncentrációkkal került 

kiegészítésre. Kezelést követően a sejtek tripszinnel kerültek leválasztásra, majd meghatároztuk (a.) az 

élősejt számot Muse® Cell Analyzer és Count & Viability kit segítségével, valamint (b.) 1 µg/ml 

propidium-jodidos festék és FACSCalibur® áramlásos citométerrel a membrán integritást. A kezeletlen 

sejtek (b.) csak festve voltak, de Asc kezelve nem. A hisztogram normálása a minta móduszára történt 

a FlowJo® szoftverben. PI+ a propídium-jodiddal festődő populációt jelöli. A bemutatott ábra egy 

reprezentatív mérési eredményt mutat. 

Az áramlásos citrometria vizsgálatok eredményei megerősítik az Asc EC50 0,5 mM értéket. Ez 

az a koncentráció, amelynél 24h kezelést követően is található élősejt, ennél alacsonyabb 
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koncentrációk nem befolyásolják számottevően az életképességet, míg az ennél magasabbak 

gyakorlatilag 0 élősejtre rontják (24. ábra (a.) panel). Ezen túl észrevehető, hogy az első mért 

időpontnál (3 óra, a.) már jelentkezik az élősejt számot csökkentő citotoxikus hatás.  

Rövidebb kezelési idő (2 óra, b.) esetén még nem jelentkeznek a membrán integritását 

befolyásoló tényezők magasabb (1 mM) Asc koncentráció esetén sem, viszont 4 óránál (b.) 
már nagymennyiségű propídium-jodid pozitív (PI+) populáció figyelhető meg a 0,5 és 1,0 mM 

Asc esetén is a koncentráció emelkedésével növekvő arányban, míg a 0,1 mM aszkorbát 

esetén ez hiányzik. 

4.3.2. A nagy dózisú aszkorbát pro-oxidáns képessége 

Az Asc sejtmentes közegben is képes reaktív oxigén származékok termelésére (Tóth, 
Lőrincz and Szarka, 2017). Ennek oka, hogy vas-ionok jelenlétében az Asc az oxigénnel 

redox-reakcióba lép szuperoxid-aniont előállítva, valamint a Fe2+ ionok reciklálása révén az 

Asc a folyamatot fenntartja. A keletkező szuperoxid diszproporcióval hidrogén peroxidot 

képezhet, amely a Fe2+  ionok jelenlétében a Fenton-reakción keresztül nagy reaktivitású 

hidroxil-gyök keletkezéséhez vezet (Driessche, Guisset and Petiau-de Vries, 2000). 

Clark-típusú oxigráf készülék segítségével az Asc pro-oxidáns képességének nyomon 

követése céljából sejtmentes tápoldatból vizsgáltuk az Asc hidrogén-peroxid termelésének 
mértékét (25. ábra). 
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25. ábra – Az aszkorbát (1 mM) által sejtmentes tápfolyadékban (a.) termelt H2O2 kinetikája, illetve 

inhibitorok (5 mM glutation (GSH), 250 µM deferoxamine (DFO), 5 mM piruvát (PYR)) hatása, (b.) a 

folyamat során mérhető O2 szintek meghatározása Clarke-típusú oxigráf készülékkel történt. A H2O2 

szintet a hozzáadott kataláz hatására fejlődő O2 mérésével határoztuk meg a következő kalibrációs 

egyenlet alapján: H2O2 (µM) = 0,215 * O2 (nmol/ml) - 11. A módszerrel 100 µM fölötti H2O2 szintek 

meghatározása lehetséges. A bemutatott ábra egy reprezentatív mérési eredményt mutat. 

Méréseink alapján az aszkorbát (1 mM Asc) már az első mérési időpontban (30 perc) is nagy 

mennyiségű hidrogén-peroxid termelését eredményezte, amelyet a kataláz hozzáadása 

következtében fejlődő O2 detektálásával határoztunk meg. A hidrogén-peroxid termelés 60 

percnél érte el a maximumot, majd azt követően a szintje folyamatosan csökkent. Ezzel 

párhuzamosan az oldott O2 szint is csökkent, amely valószínűleg a ROS termelő reakciókban 

történő felhasználásának következménye. 

Amennyiben az oldatot az aszkorbáton kívül glutationnal (Asc+GSH) vagy piruváttal 

(Asc+PYR) is kiegészítettük, úgy ezek hatására a detektálható hidrogén-peroxid szint a 

módszer detektálási határa alá esett. Mindkét molekula gátolja az Asc által kiváltott 

citotoxicitást, ezen eredmények alapján védőhatásukat – legalábbis részben – a tápoldatban 

termelt hidrogén-peroxid eliminálásának tulajdoníthatjuk. A szuperoxid termelés gátlására utal, 

hogy az oldott O2 szint ezekben a mintákban is lecsökken. 

Deferoxamin (ASC+DFO) vas-kelátor jelenlétében az Asc jóval több és megtartottabb 

hidrogén-peroxid termelést vált ki. Ennek feltehetően az lehet az oka, hogy a vas-ionok kelált 

állapotában nem képesek a Fenton-reakcióban történő részvételre, így megemelik a H2O2 

egyensúlyi koncentrációját.  
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4.3.3. A nagy dózisú aszkorbát által kiváltott sejthalál inhibitor profiljának vizsgálata 

Azt követően, hogy meghatározásra került a HT-1080 sejtvonal esetén az effektív Asc 

koncentráció, megvizsgáltuk citotoxikus folyamat potenciális inhibitorait, beleértve a specifikus 

ferroptózis inhibitorokat is, a ferrostatin-1-gyet és a liproxstatin-1-gyet (26. ábra). 

Vizsgálatainkat a RAS mutációval nem rendelkező MCF-7 mellrák eredetű adenokarcinóma 

sejtvonalra is kiterjesztettük. 

 
26. ábra – A nagy dózisú aszkorbát által kiváltott citotoxicitás inhibitor profilja (a.) HT-1080 és 
(b.) MCF-7 sejtekben. A kezelést megelőzően 24h-val 96 well plate-re 15*103 sejt/well került kioltásra 

teljes tápoldatban, majd kezeléskor a tápoldat cseréjét követően a tápoldat a feltüntetett Asc, RSL3 

vagy erastin koncentrációkkal, valamint inhibitorokkal (DMSO (Ctr), 10 µM ferrostatin-1 (Fer-1), 100 µM 

liproxstatin-1 (Liprox), 40 µM necrostatin-1 (Nec-1), 250 µM deferoxamine (DFO), 50 nM α-tokoferol (a-

toc), 20 µM Z-VAD-FMK (Z-VAD), 5 mM glutation (GSH)) került kiegészítésre. A sejtéletképesség 

meghatározásához 24h kezelést követően a tápoldatot MTT-vel kiegészített tápoldatra cseréltük a 

leírtak szerint. A mért abszorbancia értékeket a kezeletlen kontrollra (Δ) normáltuk. Minden adatpont 

legalább három független kísérlet átlaga ±szórás (SD). *Szignifikánsan (p<0,05) különbözik a kezeletlen 

kontrolltól (Δ). #Szignifikánsan (p<0,05) különbözik az adott csoport Ctr-tól (az aszkorbát vagy RSL3 

vagy erastin csoport Ctr). 
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Az alkalmazott Asc koncentráció (1,2 mM) mindkét sejtvonal esetén szignifikáns csökkenést 

eredményezett az életképességben, ahogyan arra az eddigi citototoxicitási vizsgálataink 

alapján számíthattunk.  

Számos specifikusnak tekintett programozott sejthalál inhibitor hatását is megvizsgáltuk azok 

általánosan használt koncentrációik esetében. A legtöbb esetében előzetesen több 

koncentrációt is kipróbáltunk. Sem a ferroptózis- (ferrostatin-1, liproxstatin-1), sem a 

nekroptózis- (necrostatin-1), sem pedig az apoptózis-inhibitorok (Z-VAD-FMK) nem tudták az 

1,2 mM Asc által kiváltott citotoxicitást csökkenteni. 

Szignifikáns védőhatással az általános antioxidáns glutation bírt, valamint HT-1080 sejtek 

esetén a vas-kelátor deferoxamin. 

A sejtvonalak ferroptózisra való képességének vizsgálatát ferroptózis induktorokkal, RSL3-mal 

és erastin-nal végeztük. Az induktorokra csak a HT-1080 N-RAS mutáns vonal mutatott 

érzékenységet, amely az ismert specifikus ferroptózis inhibitorokkal (ferrostatin-1, liproxstatin-

1), valamint az Asc citotoxicitásában is szerepet játszó vas-kelátor deferoxaminnal is 

felfüggeszthető volt. A ferroptózis induktorok MCF-7 sejtvonalra gyakorolt enyhe hatását az 

inhibitorok nem befolyásolták, így azt aspecifikus effektusnak tulajdonítottuk. 

4.3.4. Az aszkorbát és autofágia kapcsolata 

Az autofágia szerepét felvetették a nekroptózis (Degterev et al., 2005), ferroptózis 

(Gao et al., 2016) és a nagy dózisú Asc folyamata során is (Chen et al., 2010; Cullen, 2010; 

Du et al., 2010), ezért megvizsgáltuk különböző autofágia inhibitorok (wortmannin, Wort; 

bafilomycin A1, Baf A1) hatását az Asc által kiváltott citotoxicitásra HT-1080 sejtekben (27. 
ábra). 



79. 

 

27. ábra – Autofágia inhibitorok hatása szubletális (0,5 mM) és letális (1,0 mM) aszkorbát 
citotoxicitásával szemben. A kezelést megelőzően 24h-val 96 well plate-re 15*103 sejt/well került 

kioltásra teljes tápoldatban. A kezelést megelőzően 2 órával a tápoldat a feltüntetett autofágia 

inhibitorokkal (wortmannin (Wort), bafilomycin A1 (Baf A1)) került kiegészítésre. A sejtéletképesség 

meghatározásához 24h kezelést követően a tápoldatot MTT-vel kiegészített tápoldatra cseréltük a 

leírtak szerint. A mért abszorbancia értékeket a kezeletlen kontrollra normáltuk. Minden adatpont 

legalább három független kísérlet átlaga ±szórás (SD). *Szignifikánsan (p<0,05) különbözik a kezeletlen 

kontrolltól. #Szignifikánsan (p<0,05) különbözik az adott csoport DMSO-tól (a 0,5 mM vagy 1mM 

aszkorbát csoport DMSO-tól). 

A kapott eredmények arra utalnak, hogy csak a szubletális Asc (0,5 mM) esetén van mérsékelt 

hatása az autofágia inhibitoroknak.  

A wortmannin az autofagoszómák kialakulásának gátlásával fejti ki hatását míg a bafilomycin 

A1 egy proton-pumpa inhibitor (Crider, Xie and Stone, 1994). A fago-lizoszómák optimális 

körülmények között savas pH-n végzik a hidrolitikus folyamatokat, viszont a proton-pumpa 

gátlásával és a pH emelkedésével ezek a folyamatok gátlódnak. 

A továbbiakban megvizsgáltuk, hogy alacsony (0,1 mM) ill. szubletális (0,6 mM) Asc hatására 

történik-e autofágia, vagy annak fluxusának indukciója az LC3-I-II szintek meghatározásával. 
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28. ábra – Autofágia fluxusának vizsgálata az LC3-I/II markerfehérjéje szintjének meghatározásával 

alacsony (0,1 mM) és szubletális (0,6 mM) aszkorbát hatására (bal oldal), illetve a radiográf 

denzitometrálásának kiértékelése (jobb oldal). A kezelést megelőzően 2 órával adott esetben a tápoldat 

20 nM bafilomycin A1 autofágia inhibitorral került kiegészítésre. A kezelést 6 cm-es petri csészében 

végeztük, a tápoldat a feltüntetett aszkorbáttal, valamint 20 nM bafilomycin A1 autofágia inhibitorral 

került kiegészítésre. 2 óra kezelést követően a sejtek tripszinnel kerültek leválasztásra, majd fehérjét 

izoláltunk belőle a leírtak szerint. A fehérjemintákat western blot technikával analizáltuk a leírtak szerint 

anti-LC3 és anti-GAPDH elsődleges antitesteket használva. A denzitometrálást imageJ szoftverben 

végeztük. A relatív expresszió meghatározására először a mintákat GAPDH-ra, majd az LC3-I-re 

normáltuk. Minden adatpont legalább három független kísérlet átlaga ±szórás (SD), a bemutatott 

radiográf egy reprezentatív eredményt mutat. 

A vizsgálati eredményeink szerint az LC3-II processzált fehérje szintje szubletális (0,6 mM) 

Asc esetén valóban emelkedést mutat, valamint az autofágia fluxusa vizsgálata során az LC3-

II/LC3-I arányt meghatározva azt találtuk, hogy szubletális koncentrációnál az autofágia 

fluxusa maximális, mivel a két forma aránya megegyezik a bafilomycin A1-gyel gátolt esetben 

mérhető aránnyal. 

4.3.5. Az aszkorbát és más programozott sejthalálformák kapcsolata 

Ugyan a citotoxicitási vizsgálat során már megvizsgáltuk a nagy koncentrációjú (1,2 

mM) Asc által kiváltott citotoxicitás gátlásának lehetőségét a nekroptózis (necrostatin-1) és 

apoptózis (Z-VAD-FMK) inhibitorok által, amely során nem mutattak hatást (26. ábra), a 

továbbiakban kitértünk az alacsony (0,1 mM) és szubletális (0,6 mM) Asc hatására 

bekövetkező esetleges programozott sejthalál útvonalak aktivációjának fehérje szintű 
meghatározására is (29. ábra). 
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29. ábra – Apoptózis (PARP) és nekroptózis (RIPK1) aktivációjának vizsgálata markerfehérjék 

szintjének meghatározásával alacsony (0,1 mM) és szubletális (0,6 mM) aszkorbát hatására (bal oldal), 

illetve a radiográf denzitometrálásának kiértékelése (jobb oldal). A kezelést 6 cm-es petri csészében 

végeztük, a tápoldat a feltüntetett aszkorbáttal került kiegészítésre. 2 óra kezelést követően a sejtek 

tripszinnel kerültek leválasztásra, majd fehérjét izoláltunk belőle a leírtak szerint. A fehérjemintákat 

western blot technikával analizáltuk a leírtak szerint anti-PARP és anti-RIPK1 elsődleges antitesteket 

használva. A denzitometrálást imageJ szoftverben végeztük. A relatív expresszió meghatározására a 

mintákat GAPDH-ra normáltuk. Minden adatpont legalább három független kísérlet átlaga ±szórás (SD), 

a bemutatott radiográf egy reprezentatív eredményt mutat. 

A vizsgálati eredmények alapján egyik Asc koncentráció esetén sem következik be a PARP, 

az apoptózis egyik markerfehérjéjének (Soldani and Scovassi, 2002),  hasításon keresztül 

történő inaktivációja, tehát nem történik az apoptotikus útvonal aktivációja. A PARP szintén 

részt vehet alternatív programozott sejthalálformák folyamatában is, mint pl. a parthantos 

(David, 2009), amelynek során a PARP-1 túlaktivációja történik. 

Ezzel szemben a nekroptózis során jelentős szereppel bíró RIPK1 fehérje (Vandenabeele et 
al., 2010) szintje Asc koncentrációtól függetlenül emelkedést mutat. Megjegyzendő, hogy a 

RIPK1 fehérje szint emelkedése még önmagában nem jelenti a nekroptózis útvonal 

aktivációját, ugyanis az esetben a RIPK1 fehérje foszforilációja (amely inhibitora a necrostatin-

1) történik (Cho et al., 2009). Méréseink során sajnos még nem állt rendelkezésre sem anti-

foszforilált-RIPK1 antitest, sem RIPK3 antitest, így a nekroptózis aktivációjának vizsgálatát 

részletesebben nem vizsgáltuk. 

4.3.6. Az aszkorbát a ferroptózis folyamatának egy újonnan felfedezett inhibitora 

Az Asc által kiváltott citotoxicitást ugyan nem gátolták a ferroptózis inhibitorok, viszont 

elképzelésünk szerint interferencia léphet fel az Asc és a ferroptózis induktorok (erastin, RSL3) 
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között. Ezek alapján megvizsgáltuk HT-1080 sejtek Asc és ferroptózis induktorok (RSL3 és 

erastin) együtt kezelésének hatását az életképességre (30. ábra). 

 

30. ábra – Az aszkorbát és a ferroptózis induktorok (a.) 0,5 µg/ml RSL3 (RSL), (b.) 5 µM erastin (Era), 

valamint 5 mM piruvát (Pyr) együtt kezelésének hatása HT-1080 sejtek életképességére.  

A kezelést megelőzően 24h-val 96 well plate-re 15*103 sejt/well került kioltásra teljes tápoldatban, majd 

kezeléskor a tápoldat cseréjét követően a tápoldat a feltüntetett aszkorbát, RSL3 vagy erastin továbbá 

adott esetekben piruváttal került kiegészítésre. A sejtéletképesség meghatározásához 24h kezelést 

követően a tápoldatot MTT-vel kiegészített tápoldatra cseréltük a leírtak szerint.  A mért abszorbancia 

értékeket a kezeletlen kontrollra normáltuk. Minden adatpont legalább három független kísérlet átlaga 

±szórás (SD). 

A „Kontroll” görbe mutatja az Asc önálló hatását, amely az eddigiekkel összhangban 0,5 mM 

esetén ≈ 50%-ra csökken az életképesség, valamint 1 mM körül az életképesség ≈ 0%. Az 

„RSL” (ábra bal oldala) és „Era” (ábra jobb oldala) görbék első pontja (itt 0 mM Asc) mutatja a 

ferroptózis induktorok önálló hatását, ami alapján az életképesség gyakorlatilag 0%, mivel a 

sejtek ferroptózissal meghalnak. A két görbén tovább haladva az Asc koncentráció növekszik 

és azt láthatjuk, hogy az életképesség ezzel párhuzamosan emelkedik, tehát az Asc 

koncentráció emelése gátolja mindkét ferroptózis induktor hatását. Egy adott Asc 

koncentráción túl viszont már az Asc önmagában is toxikussá válik, így az életképesség e 

koncentráció fölött csökken. 

Előzetes eredmények alapján azt találtuk, hogy a piruvát képes az Asc citotoxikus hatásának 

gátlására. Ha megnézzük a két „+PYR” görbét azt láthatjuk, hogy első pontja egybeesik a 

megfelelő „RSL” és „Era” görbék első pontjaival, tehát a piruvátnak nincs hatása az RSL3 és 

erastin által kiváltott ferroptózisra. A görbéken tovább haladva az Asc koncentráció 

növekedésével az életképesség folyamatosan emelkedik, ugyanis a piruvát képes az Asc 

citotoxikus hatásának gátlására, valamint a magasabb Asc koncentráció a ferroptózis 

erőteljesebb gátlását eredményezi. 
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Az Asc tehát a ferroptózis egy újonnan felfedezett inhibitora, amely piruvát jelenlétében a 

ferroptózis inhibitorokhoz hasonló mértékű gátlásra képes. 

Konstruktív interferencia vizsgálatára alacsonyabb RSL3 és erastin koncentrációk használata 

szükséges, amelyeknek önmagában nincs ilyen nagy citotoxikus hatása. Ezt előzetes 

kísérletekben megvizsgáltuk és nem találtunk konstruktív interferenciát. 

4.3.7. Az aszkorbát citotoxicitásának és ferroptózis inhibíciójának molekuláris 

jellemzői 

Azt követően, hogy kimutattuk, hogy az Asc képes a ferroptózis induktorok által kiváltott 

citotoxicitás mérséklésére, áramlásos citometriával megvizsgáltuk a folyamat során 

vizsgálható ferroptotikus molekuláris jellemzőket: a ROS képződést, lipid peroxidációt és 
intracelluláris szabad vas szintjét (31. ábra). 
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31. ábra – A nagy dózisú aszkorbát és RSL3 által kiváltott sejthalálfolyamatok áramlásos 
citometriával vizsgált molekuláris jellemzői 2 órás kezelést követően, valamint az aszkorbát 
védőhatása az RSL3-mal szemben. A kezelést megelőzően 24h-val 6 well plate-re 0,25*106 sejt/well 

került kioltásra teljes tápoldatban, majd kezeléskor a tápoldat cseréjét követően a tápoldat aszkorbáttal 

(A1 = 1,0 mM, A0,5 = 0,5 mM), RSL3-mal (R = 0,5 µg/ml), vagy mindkettővel (R+A = 0,5 µg/ml RSL3 + 

0,1 mM aszkorbát) került kiegészítésre. Kezelést követően a sejtek tripszinnel kerültek leválasztásra, 

majd meghatároztuk (a.) a ROS képződést H2DCFDA festékkel (b.) a lipid-peroxidációt C11-Bodipy 

festékkel, valamint (c.) az intracelluláris szabad vas (LIP) szintet PhenGreen® SK festékkel. Az a.-b. 
meghatározása FACSCalibur®, míg c. Muse® Cell Analyzer áramlásos citométerrel történt. A 

„Kezeletlen” sejtek csak festve voltak, de aszkorbáttal vagy RSL3-mal kezelve nem. A hisztogram 

normálása a minta móduszára történt a FlowJo® szoftverben. ROS+, LOOX+ az adott festékkel 

fokozottan, míg a LIP+ az adott festékkel kevésbé festődő populációt jelöli. 10 µM vas-8-hidroxi-kinolin 

(𝐹𝐹𝐹𝐹(𝐻𝐻𝐻𝐻)2 ) lipofil 𝐹𝐹𝐹𝐹2+  ligand a szabad vas meghatározás pozitív kontrollja. A bemutatott ábra egy 

reprezentatív mérési eredményt mutat. 

Az áramlásos citometriával mért eredmények alapján mind a nagy dózisú Asc (0,5 és 1,0 mM), 

mind az RSL3 (a.) fokozott ROS képződést és (b.) lipid peroxidációt vált ki, valamint Asc 

esetében (c.) az intracelluláris szabad vas szint (LIP) koncentrációfüggő emelkedése is 

megfigyelhető. 

Az RSL3 az Asc-hoz képest még jelentősebb ROS képződést és lipid peroxidációt vált ki, 

viszont 0,1 mM Asc-tal történő egyidejű kezelés (R+A) mindkét folyamatot teljes mértékben 

gátolja. Az Asc adagolása csökkenti az RSL3 hatására kialakuló oxidatív stresszt, ezért úgy 

tűnik, hogy antioxidáns képességén keresztül fejti ki védőhatását.  
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 A glutation peroxidáz 4 lokalizációjának vizsgálata in silico módszerekkel 

A mitokondrium központi szerephez jut a sejtek bioenergetikájában, ROS 

háztartásában, valamint számos sejthalálfolyamat lebonyolításában, mint pl. az apoptózis 

vagy nekrózis. Ennek tekintetében nem meglepő, hogy a mitokondrium szerepét folyamatosan 

kutatják egy olyan sejthalál útvonallal kapcsolatosan, amelynek legfontosabb jellemzői a lipid 

szerkezetek oxidatív károsodása, glutation-függő antioxidáns enzimek aktivitása és specifikus 

lipid-spécieszek keletkezése. 

A ferroptózisban kulcsszerephez jutó glutation peroxidáz 4 (GPX4) izoformáinak lokalizációja 

nagy mértékben befolyásolta az életképességet és sejtműködést (Liang et al., 2009). Ebből 

kifolyólag megvizsgáltuk a GPX4 fiziológiai szempontból releváns sGPX4 (short form of GPX4) 

és lGPX4 (long form of GPX4) izoformák szubcelluláris lokalizációját in silico predikciós 

módszerekkel. 

4.4.1. Az lGPX4 és sGPX4 szubcelluláris lokalizációjának predikciója 

Az lGPX4 az sGPX4-hez képest tartalmaz egy N-terminális preszekvenciát. A Mitoprot 

algoritmussal történő predikció alapján jelentős mitokondriális lokalizációt mutat (3. táblázat). 
A Mitoprot egy szabály-alapú módszert alkalmaz az N-terminálison elhelyezkedő 

mitokondriális szignál-szekvenciák felismerésére (Claros and Vincens, 1996), míg a Predotar 

és TargetP betanított neurális hálózatot (Emanuelsson et al., 2000; Small et al., 2004). 

Érdekes módon a neurális háló alapú algoritmusok az endoplazmás retikulum (ER) útvonalat 

prediktálják legjelentősebbnek: a TargetP bizonyos fokú mitokondriális lokalizációt 

valószínűsít, de a szekréciós útvonalat 3-szor valószínűbbnek kalkulálta; ezzel párhuzamosan 

a Predotar becslése szerint az ER útvonal hasonló valószínűségű, mint a mitokondriális 

lokalizáció (5. táblázat). Ezt az eredményt támasztja alá a PSORT II és Cello szabály-alapú 

algoritmusok kalkulációja is, amelyek szerint az extracelluláris lokalizáció (ER-szekréción 

keresztül) a legvalószínűbb az N-terminális peptid- és szomszédos szekvencia-összetétel 

alapján (5. táblázat). Annak ellenére, hogy a PSORT II kiterjesztésének tekinthető iPSORT az 

N-terminális preszekvenciát felismerte, de az átlagos töltés és mintázat alapján nem-

mitokondriális szignálnak számolta. 

Ezen túl a további algoritmusok – pl. az ngLOC és Cello – helyezték előre a mitokondriális 

lokalizációt alacsonyabb szintű citoplazmatikus valószínűséggel (5. táblázat). Ezek az adatok 

összhangban vannak azzal az eredménnyel, ami szerint az N-terminális preszekvencia 
mitokondriális import szignálként funkcionálhat (Arai et al., 1996). 

Ezt követően predikciót végeztünk az sGPX4 szubcelluláris lokalizációjára is. Az N-terminálisú 

preszekvencia hiányát észlelte az iPSORT, valamint ez az ER útvonalon keresztüli 
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processzálás valószínűségét nagymértékben csökkentette a neurális hálót alkalmazó TargetP 

és Predotar, valamint a szabály alapú Cello és PSORT II algoritmusok szerint is (6. táblázat). 
Az sGPX4-et legfőképp citoplazmatikus izoformának tekintik (Savaskan et al., 2007), amit 

alátámasztanak a PSORT II és Cello algoritmusok kalkulációi: a Cello algoritmus a szekvencia 

összes vizsgált paramétere alapján citoszolikusnak találta, valamint mindkét algoritmus 

nagyon alacsony mitokondriális lokalizációt becsült (6. táblázat). 
Érdekes módon az előzőekben a Mitoprot és az ngLOC algoritmusok megbízható 

mitokondriális predikciót nyújtottak az lGPX4 esetén, ezúttal szintén szignifikáns mitokondriális 

lokalizációt kalkuláltak: az ngLOC a mitokondriális lokalizációt a citoplazmatikussal 

egyenértékűre kalkulálta (6. táblázat). Ezenfelül az ngLOC által kalkulált MLCS érték (multi-

localized confidence score, többszörös-lokalizáció konfidencia érték; MLCS ≥ 60 esetén 

többszörös lokalizáció lehetséges) sGPX4 esetén 69,74, míg lGPX4 esetén 69,04. 

Ezen eredmények alapján az lGPX4 és sGPX4 izoformák többszörös szubcelluláris 

lokalizációja valószínűsíthető, hiszen számos szabály- és neurális hálózat-alapú algoritmus 

egybehangzó módon adott útvonalakon keresztüli processzálását kalkulálta. Ezt támasztja alá 

az a megfigyelés is, amely szerint a humán sGPX4 transzgenikus egerekben történt 

túltermeltetése növekedett fehérjeszintet eredményezett a mitokondriumban (Liang et al., 
2009), amely az sGPX4 egy nem-kanonikus mitokondriális import útvonalát veti fel. 

4.4.2. Kiméra szignálszekvenciák predikciójának vizsgálata 

A peptid szekvenciák szubcelluláris lokalizációjának kettős irányítása több 

mechanizmus szerint is lehetséges. Példának okáért a GSTa4-4 (glutation-S-transzferáz alfa 

4-4) egy C-terminálisú mitokondriális szignál szekvenciával rendelkezik, amelyen belül 

specifikus szerin- és threonin-oldalláncok foszforilációja jelenti a kapcsolót a mitokondriális és 

citoszolikus irányítások között (Robin et al., 2003). Ebben az esetben az oxidatív stressz és 

kináz-függő hiperfoszforiláció dajkafehérje (Hsp70) kötődéshez vezet, amely gátolja a 

citoszolikus homodimer kialakulását, így fenntartva egy mitokondriális import-kompetens 

formát (Robin et al., 2003). A vázolt irányítási stratégia az sGPX4 esetén nem 

valószínűsíthető, mivel röntgen krisztallográfiás eredmények alapján az sGPX4 funkcionálisan 

monomer szerkezetű (Scheerer et al., 2007). Egy hasonló mechanizmussal történő ER és 

mitokondriális kettős irányítási módot írtak le különböző CYP (citokróm P450 oxidáz) izoformák 

esetén, melyek nem rendelkeznek N-terminális mitokondriális szignálszekvenciával 

(Knockaert, Fromenty and Robin, 2011). A kettős irányítású CYP-ek ( mint pl. CYP1A1, 2B1, 

2E1 és 2D6 (Sangar, Bansal and Avadhani, 2010)) alap esetben a szokványos SRP-

útvonalon (signal recognition particle) keresztül kerülnek feldolgozásra: a szintetizálódó 

polipeptid N-terminálisához kötődik az SRP, majd az ER-hez történő szállítását követően a 
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transzlokon-komplexen keresztül fejeződik be a szintézis, amelynek eredményeképp a 

polipeptid az ER lumenbe kerül. Viszont kettős irányítás esetén az N-terminális szekvencia 

egy kiméra szignál: az ER-be irányító szekvenciát követi egy rejtett mitokondriális irányító 

szekvencia, amely aktiválható proteolítikus hasítás (I-es család, pl. CYP1A1) vagy foszforiláció 

(II-es család, pl. CYP2B1, 2E1, 2D6) révén (Anandatheerthavarada, Sepuri and Avadhani, 
2009; Sangar, Bansal and Avadhani, 2010). A két kiméra szignál család szerkezete néhány 

vonatkozásában különbözik: míg mindkettő rendelkezik egy N-terminálison elhelyezkedő ER-

irányító szekvenciával, amelyet egy mitokondriális-irányító szekvencia és egy prolinban 

gazdag régió követ, addig az I-es család szignálja egy proteolítikus hasítóhelyet tartalmaz a 

két irányító szekvencia között, ezzel szemben a II-es családba tartozó szignálok egy további 

foszforilációs helyet (általában szerin) is tartalmaznak (Sangar, Bansal and Avadhani, 2010). 

Az sGPX4 nem tartalmaz az N-terminálison ismert szignálszekvenciát mégis számos 

organellumban megtalálható, ezért egy nem-kanonikus import útvonal megléte 

valószínűsíthető, így megvizsgáltuk a rendelkezésre álló in silico predikciós eszközök 

hatékonyságát a kiméra szignállal rendelkező CYP2B1, valamint a csak mitokondriális 

irányítással rendelkező CYP27A1 esetében (7. táblázat). 
A CYP27A1 rendelkezik egy hasítható N-terminális mitokondriális targeting szekvenciával (Su 
et al., 1990), amelyet a MitoProt és iPsort egyaránt felismert (7. táblázat CYP27A1). Majdnem 

az összes vizsgált algoritmus (TargetP, MitoProt, Predotar, ngLOC és CELLO) mitokondriális 

lokalizációt prediktált, kivéve a PSORT II-t, amely a citoplazmatikus lokalizációt értékelte a 

legmagasabbra, míg a mitokondriálist a második legmagasabbra. A CYP27A1 számára az 

ngLOC által számolt MLCS érték 33,6. Ezen eredmények alapján az alkalmazott in silico 

algoritmusok megfelelően képesek prediktálni a kanonikus mitokondriális szignállal 

rendelkező peptidek lokalizációját. 

A CYP2B1 fehérje egy N-terminálisú ER import szekvenciából, egy rejtett mitokondriális 

targeting szekvenciából, valamint egy foszforilációs helyből álló kiméra szignállal rendelkezik, 

amely lokalizációjának in silico predikciója változó eredményeket mutatott (7. táblázat 
CYP2B1). A legtöbb algortimus (TargetP, Predotar, PSORT II és ngLOC) ER lokalizációt 

prediktált, míg a CELLO a plazmamembránba történő lokalizációt valószínűsítette. A MitoProt 

felismerte az N-terminálisú proteolitikus hasítóhelyet, míg az iPSORT felfedezett egy targeting 

szekvenciát az átlagos hidrofobicitás alapján, de az átlagos töltés és mintázat alapján nem-

mitokondriálisnak valószínűsítette. A CYP2B1 által számolt MLCS értéke 28,6, amely alapján 

az algoritmus nem ismerte fel a kiméra szignált. Érdekes módon egyedül a CELLO 

valószínűsített bizonyos mértékű mitokondriális lokalizációt a szomszédos-

szekvenciaösszetétel alapján. 
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4.4.3. Feltételezett glutation-transzporterek lokalizációjának vizsgálata 

Ferroptózis indukálható a GPX4 inhibíciójával, génkiütésével, valamint a szubsztrátul 

szolgáló GSH-prekurzor transzportjának inhibíciójával (Yang et al., 2014). A GPX4 aktivitása 

szempontjából létfontosságú, hogy a GSH megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljon. 

Ennek érdekében a GPX4 lokalizációs predikcióján felül kiterjesztettük vizsgálatainkat az 

SLC25A11 (2-oxoglutarát transzporter, OGC) GSH transzporter fehérje analízisére is. A 

génontológiát is alkalmazó ngLOC magas valószínűségű mitokondriális lokalizációt 

valószínűsített, míg további három algoritmus (TargetP, MitoProt és CELLO) a mitokondriális 

lokalizáció tekintetében közepes, de nem túl magas értékeket prediktált (8. táblázat). A 

mitokondriális lokalizációra a PSORT II alacsony, míg a Predotar és iPSORT gyakorlatilag 

nulla értéket valószínűsített. Érdekes módon a MitoProt felfedezett egy mitokondriális 

hasítóhelyet a fehérjében, míg az iPSORT nem, továbbá utóbbi nem-mitokondriális lokalizációt 

prediktált. 

Ennél a pontnál érdemes összehasonítani a mitokondriális GSH transzport vizsgálata során 

kapott kísérleti eredményeket az általunk végzett in silico kutatással. Annak ellenére, hogy 

számos tanulmány szerint a mitokondriális GSH felvételért a dikarboxilát- (DIC) és OGC-

transzporterek felelősek (Kurosawa et al., 1990; Martensson, Lai and Meister, 1990; 

Iacobazzi et al., 2017), nem találtak DIC és OGC mediálta GSH transzportot a Lactococcus 

lactis rendszerben, amelyben túltermeltették ezeket a fehérjéket (Booty et al., 2015). Ezzel 

szemben érdemes megjegyezni, hogy az NSC34 neuronális sejtvonal, amely stabilan 

túltermeli az OGC-t, emelkedett mitokondriális GSH szintet mutat (Wilkins et al., 2012). Ezt a 

megfigyelést támasztja alá egy friss tanulmány, amely szerint hepatocelluláris karcinóma 

sejtvonalakban, valamint hepatocelluláris karcinómában szenvedő páciensekből származó 

explantumokban az OGC fokozottan expresszált, amely hozzájárul a mitokondriális GSH 

háztartáshoz (Baulies et al., 2018). Ezen felül az OGC csendesítése mitokondriális GSH 

depléciót eredményezett és fokozta a HCC sejtvonal érzékenységét a hypoxia-indukálta ROS-

termelésre, míg a DIC csendesítése nem. Az OGC csendesítése sejthalált és csökkent 

sejtnövekedést eredményezett 3D szferoid-típusú kultúrában, amely visszafordíthatónak 

bizonyult a mitokondriális GSH szint emelésével (Baulies et al., 2018). 

Ezek az in silico, in vitro és in vivo megfigyelések megerősítik és hangsúlyozzák az SLC25A11 

szerepét a mitokondriális GSH transzportban, valamint az SLC25A11 és GPX4 mitokondriális 

közreműködésének lehetőségét a ferroptózis kivédésében. 

 

 



89. 

 lGPX4 (long isoform of GPX4) 

 I. rang II. rang III. rang 

TargetP 0.742 ER-SP 0.292 mito 0.013 other 

Predotar 0.43 mito 0.37 other 0.35 ER 

PSORT II 66.7 extracell 11.1 cyto 11.1 ER 

ngLOC 34.6 mito 34.5 cyto 16.6 nuc 

CELLO 1.55 extracell 1.44 mito 1.146 cyto 

MitoProt 0.869 mito, nincs prediktált hasítóhely 

iPSORT nem-mitokondriális szignál peptid, nem-mitokondriális lokalizáció 

5. táblázat – Az lGPX4 (long isoform of GPX4) szubcelluláris lokalizációjának in silico vizsgálata különböző algoritmusok segítségével. (ER: 

endoplazmás retikulum, ER-SP: endoplazmás retikulum – szekréciós útvonal, mito: mitokondrium, extracell: extracelluláris tér, cyto: citoplazma, nuc: nukleusz). 

 sGPX4 (short isoform of GPX4) 
 I. rang II. rang III. rang 

TargetP 0.797 other 0.215 mito 0.048 ER-SP 
Predotar 0.98 other 0.02 mito 0.01 ER 
PSORT II 65.2 cyto 13.0 nuc 13.0 cytoskel 
ngLOC 34.9 cyto 34.9 mito 18.0 nuc 
CELLO 3.29 cyto 0,50 nuc 0.50 mito 

MitoProt 0.5428 mito, nincs prediktált hasítóhely 
iPSORT nincs szignál peptid, nem-mitokondriális lokalizáció 

6. táblázat - Az sGPX4 (short isoform of GPX4) szubcelluláris lokalizációjának in silico vizsgálata különböző algoritmusok segítségével. (ER: 

endoplazmás retikulum, ER-SP: endoplazmás retikulum – szekréciós útvonal, mito: mitokondrium, extracell: extracelluláris tér, cyto: citoplazma, nuc: nukleusz, 

cytoskel: citoszkeleton). 
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 CYP27A1  CYP2B1 
 I. rang II. rang III. rang  I. rang II. rang III. rang 

TargetP 0,931 mito 0,09 other 0,056 ER-SP  0,946 ER-SP 0,100 mito 0,017 other 

Predotar 0,90 mito 0,09 other 0,02 ER-SP  0,99 ER 0,01 other 0,00 mito 

PSORT II 47,8% cyto 21,7% mito 21,7% nuc  44,4 ER 22,2 lys 11,1 mito 

ngLOC 53,23 mito 8,04 nuc 5,84 cyto  65,38 ER 5,62 plasm 4,89 nuc 

CELLO 3,953 mito 0,448 perox 0,292 cyto  1,593 plasm 0,90 mito 0,59 lys 

MitoProt 0,997 mito, hasítóhely jelen  0,074 mito, hasítóhely jelen 

iPSORT mitokondriális targeting peptid, mitokondriális lokalizáció  nem-mitokondriális targeting peptid, nem-mitokondriális lokalizáció 

7. táblázat – Egy kanonikus mitokondriális szignállal (CYP27A1) és egy nem-kanonikus bimodális ER-mitokondriális kiméra szignállal (CYP2B1) 
rendelkező CYP450 izoenzim szubcelluláris lokalizációjának in silico vizsgálata különböző algoritmusok segítségével. (ER: endoplazmás retikulum, 

ER-SP: endoplazmás retikulum – szekréciós útvonal, mito: mitokondrium, extracell: extracelluláris tér, cyto: citoplazma, nuc: nukleusz, lys: lizoszóma, perox:  

 SLC25A11 
 1st rank 2nd rank 3rd rank 

TargetP 0.812 other 0.164 mito 0.079 ER-SP 

Predotar 0.97 other 0.02 ER 0.00 mito 
PSORT 

II 65.2 cyto 8.7 nuc 8.7 mito 

ngLOC 61.5 mito 5.9 nuc 5.8 extracell 

CELLO 2.51 plasm 1.08 mito 0.27 perox 

MitoProt 0.116 mito, cleavage site present 

iPSORT no signal peptide, non-mitochondrial localization 
 

8. táblázat az SLC25A11 transzporter szubcelluláris lokalizációjának in silico vizsgálata különböző algoritmusok segítségével (ER: endoplazmás 

retikulum, ER-SP: endoplazmás retikulum – szekréciós útvonal, mito: mitokondrium, extracell: extracelluláris tér, cyto: citoplazma, nuc: nukleusz, perox: 

peroxiszóma).  
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5. Diszkusszió 

 Glutation meghatározási módszerek vizsgálata 

A glutation központi szerephez jut az emlős sejtek redoxháztartásának 

szabályozásában, így kutatómunkánk során kiemelt fontossággal bírt a rendelkezésre álló 

glutation meghatározási módszerek bioanalitikai szempontból történő összehasonlítása. A 

módszerrel szemben kritériumként fogalmaztuk meg a szubcelluláris glutation-szint és redox-

állapot meghatározásának képességét. Ezen túl előnyben részesítettük azokat a 

módszereket, amelyek csökkentették a mintaelőkészítés során a glutation auto-oxidációjának 

lehetőségét. 

Vizsgálataink során három módszert hasonítottunk össze: két adduktképzéssel és 

folyadékkromatográfiás meghatározással járó módszer (GSH-NEM-HPLC-UV (Giustarini, 
Tsikas, et al., 2013), GSH-mClB-HPLC-fluo (Fernández-Checa and Kaplowitz, 1990)), 

illetve a széleskörben alkalmazott enzim reciklációs Ellman-féle módszer (GSH-DTNB (Tietze, 

1969)). Vizsgálatainkat patkánymáj homogenátum, illetve a belőle izolált szubcelluláris 

frakciókon (mitokondrium, endoplazmás retikulum, citoszol) végeztük. A glutation depléció 

megvalósításához a patkányok egy csoportját a glutation bioszintézis egy inhibitorával, BSO-

val kezeltük. 

 

Az eredmények rávilágítanak a megfelelő módszer kiválasztásának fontosságára. Ugyan az 

N-etil-maleimid egy nagyon jó tiol-védő reagens (Giustarini et al., 2016) és a GS-NEM addukt 

kvantifikálása nem igényel nagy szakértelmet, illetve műszerigénye is kicsi, azonban a magas 

meghatározási határ (25 µM) csupán a májhomogenátum meghatározását teszi lehetővé (15. 
ábra), míg sejtorganellumok GSH szintjének kvantifikálására nem alkalmas, valamint redox-

állapot meghatározásra sem (16. ábra). 

A farmakológiailag és toxikológiailag releváns sejtorganellumok jóval alacsonyabb GSH szintje 

viszont könnyen meghatározható mClB-nal történő származékképzéssel és HPLC-

fluoreszcens detektálással (18. ábra). Az organellumok izolálása időigényes (akár több óra), 

a minták GSH tartalma auto-oxidációra hajlamos. Eredményeink alapján ez kivédhető a szövet 
homogenizációját megelőző mClB (1 mM) adagolással (17-18. ábra).  

A GS-mClB addukt képződésének kinetikájában nagy szerepe van a GST enzimnek, amely 

meggyorsítja, katalizálja az addukt képződését. A GST mintához történő adagolását számos 

kezdeti publikáció javasolja (Rice et al., 1986; Fernández-Checa and Kaplowitz, 1990), 

viszont annak alkalmazása újabban publikált eljárások során is elmarad (Cotgreave and 
Moldéus, 1986; Fahey and Newton, 1987; Bass et al., 2004). Eredményeink alapján 
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legalább 100 mU/ml GST aktivitás szükséges ahhoz, hogy a rendelkezésre álló 15 perc 

inkubációs idő alatt 1 µM glutation mClB-nal történő teljes konjugációja lejátszódjon (13. ábra). 

Ennek okán fontos figyelembe venni a GS-mClB sztenderdek készítésénél, valamint a 

biológiai minták esetleges limitált endogén GST szintjét (14. ábra). A GSH szint alulmérésének 

elkerülése érdekében érdemes a konjugáció során legalább 100 mU/ml GST aktivitás 

biztosítása. 

Ugyan a DTNB-t alkalmazó enzim reciklálásos módszer egyszerű és nagyáteresztőképességű 

(20. ábra), de a meghatározás során fokozott mátrixhatás lép fel, amely a minta megfelelő 

hígítása nélkül a GSH szintek torzulásához vezet. A glutation auto-oxidációjának lassítására 

nem alkalmaz tiol-kötő molekulákat, viszont amennyiben szulfoszalicilsavban történik a 

sejtfeltárás (19. ábra), az nem teszi lehetővé a szubcelluláris frakciók vizsgálatát. A redox-

állapot meghatározásához használt reagensek (NEM, 2VP) szintén befolyásolják a reciklálást 

(McGill and Jaeschke, 2015), így szerves oldószerrel történő extrakciójuk szükséges, amely 

hosszabbítja és nehezíti a módszert, valamint csökkenti az áteresztőképességet. 

 Az acetaminofen által kiváltott citotoxicitás vizsgálata 

Az acetaminofen által kiváltott citotoxicitás vizsgálatát kiterjesztettük izolált primer egér 

hepatocitákra, amelyet széleskörben alkalmaznak a gyógyszerindukálta májkárásodás 

vizsgálatára (McGill et al., 2012). A kezelésekből származó kísérleti eredményeink alapján az 

alacsony CYP aktivitással rendelkező HepG2 hepatokarcinóma sejtek életképességét csak 

nagyon magas (21. ábra), míg a fokozott CYP aktivitással rendelkező primer egér hepatociták 

(Roe et al., 1993) életképességét már alacsonyabb (20 mM-os) acetaminofen 

koncentrációban is jelentősen befolyásolta (22. ábra). Ezek az eredmények alátámasztják 

azokat a korábbi megfigyeléseket, amely szerint az acetaminofen a HepG2 sejteket a primer 

sejtekhez képest egy eltérő mechanizmus által (felthetőleg apoptózist is érintve (Jaeschke, 
McGill and Ramachandran, 2012)) károsítja, amely eltérő inhibitor profillal is rendelkezik 

(Manov, Hirsh and Iancu, 2004; Macanas-Pirard et al., 2005). 

Eredményeink alapján a specifikus ferroptózis inhibitor a ferrostatin-1 (Dixon et al., 2012), a 

specifikus nekroptózis inhibitor, a necrostatin-1 (Degterev et al., 2005) képes volt az 

acetaminofen által kiváltott életképességcsökkenés mérséklésére (22. ábra). A specifikus 

inhibitorok hatásosságából arra következtettünk, hogy a folyamat során szerepet kaphat az 

adott mechanizmusra (ferroptózis, nekroptózis) jellemző jelpálya aktivációja.  

A ferroptózis induktorok (ahogyan az általunk későbbiekben használt erastin és RSL3 is) által 

kiváltott sejthalált a specifikus ferroptózis inhibitorok (mint a ferrostatin-1) közel 100%-ban 

képesek felfüggeszteni (Dixon et al., 2012). Az acetaminofen citotoxicitás során tapasztalt 

közepes mértékű védő hatásból arra következtettünk, hogy a kiváltott citotoxicitás 
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mechanizmusát tekintve valószínűleg nem tisztán ferroptotikus, de a ferrostain-1 hatásossága 

alapján a ferroptózis is érintett a folyamata során, ahogyan számos eddigi eredmény alapján 

a nekroptózis is (Guicciardi, Gores and Jaeschke, 2015). Az acetaminofen által kiváltott 

sejthalálfolyamat valószínűleg nem egy elhatárolható sejthalálformaként zajlik, hanem több 

sejthalálútvonal is érintett. 

Ugyancsak védőhatást mutatott a zsíroldható antioxidáns α-tokoferol (22. ábra). Az α-tokoferol 

a ferroptózis egyik ismert inhibitora (Cao and Dixon, 2016), amely feltehetőleg a lipid-

peroxidáció gátlásából fakad. Szinergikus védőhatást találtunk az α-tokoferol és a 

dehidroaszkorbát között (22. ábra), amely valószínűsíthetően a sejten belüli redoxállapotuk 

regenerációjának kapcsoltságából fakad (Meister, 1994; May, Qu and Morrow, 1996). 

Eredményeink alátámasztják a megfigyeléseket (Nagy et al., 2010), miszerint acetaminofen 

hatására glutation depléció lép fel (2. táblázat), amely hozzájárulhat a ferroptózis egyik 

kulcsfehérjéjének a GPX4 (Yang et al., 2014) gátlásához. Vizsgálataink alapján az 

acetaminofen hatására fellépő glutation deplécióra a ferrostain-1 nem gyakorolt hatást (2. 
táblázat), így védőhatását nem ez eredményezte, ahogyan azt korábban a necrostatin-1 

esetén is kimutatták (Takemoto et al., 2014). 

A CYP2E1 izoenzim aktivitása kiemelt jelentőséggel bír az acetaminofen biotranszformációs, 

felaktiválásában (Lee et al., 1996). Eredményeink alapján acetaminofen kezelés hatására a 

CYP2E1 mRNS szinten nagymértékben indukálódik (2. táblázat), amely alátámasztja a 

szubsztrátja által történő jól ismert indukálhatóságát (Koop and Coon, 1984). Méréseink 

alapán az indukcióra nem volt hatással a ferrostatin-1 (2. táblázat), így valószínűleg a CYP2E1 

általi NAPQI képződésre sem. 

 Az aszkorbát és a ferroptózis közötti kapcsolat vizsgálata 

A nagy dózisú Asc és a ferroptózis induktorok tumorspecifikus citotoxicitással 

rendelkeznek. Mindkét folyamat oxidatív jellegű, ugyanis fokozott ROS termeléssel és lipid-

peroxidációval jár.  

Vizsgálatainkat a HT-1080 RAS-mutációval rendelkező ferroptózis érzékeny sejtvonalon 

(Dixon et al., 2012) végeztük. Eredményeink alapján a sejtvonal fokozott érzékenységet 

mutatott az Asc-ra, az EC50 értéke 0,5 mM körüli (23-24. ábra), ami az irodalmi adatok alapján 

azt jelenti, hogy a legérzékenyebb sejtvonalak közé tartozik (Chen et al., 2005; Deubzer et 
al., 2010; Klingelhoeffer et al., 2012; Parrow, Leshin and Levine, 2013; Ma et al., 2014; 

Tóth, Lőrincz and Szarka, 2017). 

Inhibitorral végzett kísérleteink alapján, bár a két folyamat nagyfokú hasonlóságot mutat, 

programozottságában nem találtunk átfedést, mivel a ferroptózis specifikus inhibitorai a 
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ferrostatin-1 (Dixon et al., 2012) és liproxstatin-1 (Friedmann Angeli et al., 2014) nem 

függesztették fel az Asc által kiváltott citotoxicitást (26. ábra). Ezen felül a zsíroldható 

antioxidáns α-tokoferol sem mutatott gátló hatást az Asc-tal szemben, bár a ferroptózis egy 

ismert inhibitora (Dixon et al., 2012). A deferoxamin vas kelátor közepes-, míg a glutation 

nagy-mértékű gátlást eredményezett (26. ábra), amelyek hatásosságát korábbi megfigyelések 

is megerősítették (Verrax and Calderon, 2009). 

Kísérleteinket kiterjesztettük az MCF-7 RAS-mutációt nem tartalmazó sejtvonalra is, amelyben 

korábban kimutatták, hogy siramesine és lapatinib hatására ferroptózis indukálható (Ma et al., 
2016). Eredményeink alapján az MCF-7 sejtvonal aszkorbátra fokozott érzékenységet 

mutatott, de a ferroptózis induktorok (erastin, RSL3) enyhe citotoxikus hatása elhanyagolható 

és mivel ferroptózis inhibitorok sem gátolták, feltehetőleg aspecifikus (26. ábra). Ezek alapján 

valószinűsíthető, hogy a korábban az MCF-7 sejtvonalra citotoxikus hatást mutató siramesine 

és lapatinib, valamint a ferroptózis induktorok különböző mechanizmusok útján hatnak. 

Az Asc képes a molekuláris oxigénnel történő reakcióra Fe2+ jelenlétében, amely szuperoxid-

anion, valamint a belőle képződő hidrogén-peroxid keletkezését eredményezi (Chen et al., 
2008; Parrow, Leshin and Levine, 2013). Ez a reakció a sejtek tápoldatában is végbe mehet, 

valamint az ily módon keletkező hidrogén-peroxidot tartják felelősnek az aszkorbát hatására 

kialakuló citotoxicitásért, mivel a tápoldat katalázzal történő kiegészítése megakadályozza a 

sejthalált (Chen et al., 2005; Schoenfeld et al., 2017). A korábban tapasztalt glutation és 

deferoxamin védőhatás felderítésének érdekében megvizsgáltuk az aszkorbát hatására 

keletkező hidrogén-peroxid kinetikáját sejtmentes tápoldatban (25. ábra). A korábbi 

kutatásokkal megegyezően (Chen et al., 2005, 2008; Parrow, Leshin and Levine, 2013) 

markáns hidrogén-peroxid termelést mértünk (25. ábra), amely 60 perc inkubálást követően 

érte el a maximumot. Amennyiben a tápoldat aszkorbát mellett glutationt vagy piruvátot is 

tartalmazott, hidrogén-peroxid keletkezése nem volt kimutatható (25. ábra). Ennek hátterében 

az állhat, hogy a glutation képes a hidrogén-peroxiddal történő közvetlen kémiai reakcióra 

(Finley, Wheeler and Witt, 1981), míg a piruvát egy dekarboxilációs reakción keresztül képes 

a hidrogén peroxid eliminációra (Lopalco et al., 2016). Ezzel szemben azt tapasztaltuk, hogy 

a tápoldatot deferoxaminnal kiegészítve fokozott mértékű és időben elnyújtott hidrogén-

peroxid termelés jelentkezett (25. ábra), amely eddigi ismereteink szerint a sejtéletképességre 

a tapasztalthoz képest ellentétes hatással lenne. A fokozott hidrogén-peroxid termelés 

hátterében az állhat, hogy a deferoxamin a Fe3+  megkötésében vesz részt, míg a Fe2+ 

szabadon marad. Ennek következtében a komplexált Fe3+  nem vesz részt a Fenton-

reakcióban amely a toxikus hidroxil-gyök keletkezését eredményezi.(Merkofer et al., 2006). 

Mindezt alátámasztja a tápoldatból párhuzamosan meghatározott molekuláris oxigén szint, 
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amely inhibitor jelenlététől függetlenül, aszkorbát hatására először folyamatosan csökken (25. 
ábra). 

 

Az Asc részletesebb antitumor mechanizmusának vizsgálata során megvizsgáltunk számos 

programozott sejthalál inhibitor hatásosságát. Eredményeink alapján a wortmannin és 

bafilomycin A1 autofágia inhibitorok, valamint a necrostatin-1 nekroptózis inhibitor közepes 

gátló hatást mutatott szubletális Asc koncentráció (0,5 mM) esetén, viszont magasabb Asc 

koncentrációnál (1,0 mM) az inhibíció teljesen megszünt (27. ábra). Ezek az eredmények 

alátámasztják azokat a megfigyeléseket, miszerint a nagy dózisú aszkorbát hatására az 

autofágia és nekroptotikus útvonal aktivációja következik be (Chen et al., 2010; Du et al., 
2010; Tóth, Lőrincz and Szarka, 2017). 

Kísérleteinket kiegészítettük a sejthalálmechanizmusokra jellemző fehérjemarkerek 

vizsgálatával is. Asc kezelés hatására az LC3II fehérjeszint emelkedését tapasztaltuk, amely 

bafilomycin A1 előkezelés hatására tovább fokozódott (28. ábra) és az autofágia indukciójára 

utal. Amennyiben a kezelést 0,6 mM Asc-tal végeztük, az LC3II szintje a bafilomycin-nel kezelt 

minták esetében mérthez közelített (28. ábra), amely maximális autofágia indukcióra utal 

(Zhang et al., 2013). A nekroptózis folyamatában jelentős RIP1 fehérje (Degterev et al., 2005) 

szintjét vizsgálva ugyancsak expresszió növekedést találtunk 0,6 mM Asc hatására (29. ábra), 

amely alátámasztja a megfigyelt necrostatin-1 védőhatást. Az apoptózis egyik markereként 

számontartott PARP hasítást (Soldani and Scovassi, 2002) nem tudtunk kimutatni (29. ábra), 

amely az apoptózis inhibitor Z-VAD-FMK hatásának, így az apoptózis érintettségének hiányát 

támasztja alá. 

 

Elképzelhetőnek tartottuk, hogy a nagy dózisú aszkorbát által kiváltott citotoxicitás a 

ferroptózis induktorok hatása között interferencia léphet fel. Erre az adott alapot, hogy mindkét 

sejthalálfolyamat során oxidatív stressz (ROS termelés, lipid-peroxidáció) és a szabad vas 

(LIP) megemelkedése jelentkezik, így előfordulhat, hogy a hatások összeadódhatnak. Egy 

ilyen konstruktív interferencia esetén a ferroptózis induktorok klinikai alkalmazása során 

potencírozni lehetne a kiváltott hatást, ahogyan azt már korábban más antitumor szerek 

esetén is kimutatták (Ma et al., 2016). Destruktív interferencia azt jelentené, hogy az Asc 

gátolja a ferroptózis indukcióját. Ez utóbbi esetben klinikai alkalmazás során megfontolandó 

lehet a plazma Asc szintjének befolyásolása a ferroptózis gátlásának elkerülése érdekében. 

Eredményeink alapján a ferroptózis induktorok (erastin és RSL3), valamint az Asc között 

nagymértékű destruktív intereferencia jelentkezett, vagyis az Asc már alacsony 

koncentrációnál is (~0,1 mM) a ferroptózis jelentős gátlását okozta (30. ábra).  

Magasabb Asc koncentráció esetén (> 0,3 - 0,5 mM) az Asc citotoxikus hatása felülmúlta a 

ferroptózis induktorok ellen nyújtott gátló hatását, így az életképesség csökken (30. ábra). 
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Előzetes eredményeink szerint piruváttal gátolni lehetett az Asc hatására keletkező hidrogén-

peroxid termelést (25. ábra), valamint, hogy a ferroptózis induktorok hatását ismert módon 

nem befolyásolja, megvizsgáltuk az együttkezelés hatását. Az eredményeink alapján a 

ferroptózis induktorokat a piruvát valóban nem befolyásolja, mivel 0 mM Asc jelenlétében az 

RSL+PYR, ill. Era+PYR görbék első pontja egybeesik a PYR nélküli görbékkel (30. ábra). 

Ezzel szemben az Asc citotoxikus pro-oxidáns hatását magas Asc koncentrációk esetén a 

piruvát meggátolja és fokozott védelmet tesz lehetővé a ferroptózis induktorokkal szemben 

(30. ábra). 

A nagy dózisú aszkorbát által kiváltott citotoxicitás oxidatív jellegű: ROS termeléssel, lipid 

peroxidációval és az intracelluláris szabad vas emelkedésével jár; ezek a molekuláris 

jellemzők a ferroptózisról is elmondhatók. Az Asc ferroptózis induktorokkal történő 

védőhatásának tisztázására megvizsgáltuk a fent említett folyamatokat áramlásos citometriai 

módszerrel. Eredményeink alapján mind a nagy dózisú Asc (0,1 és 1,0 mM), mind az RSL3 

nagymértékű hidroxil-gyök termelést és lipid-peroxidációt váltottak ki (31. ábra), amely 

alátámasztja az irodalmi megfigyeléseket (Casalino, Sblano and Landriscina, 1996; Dixon 
et al., 2012; Cao and Dixon, 2016; Tóth, Lőrincz and Szarka, 2017).  

Az RSL3 ferroptózis induktor és az Asc (0,1 mM) között fellépő interferenciát vizsgálva azt 

találtuk, hogy az Asc teljes mértékben képes fefüggeszteni mind a ROS képződést, mind a 

lipid-peroxidációt. Ezek az eredmények alapján az Asc a ferroptózis induktorokkal szembeni 

védőhatása feltehetőleg antioxidáns képességének tuljadonítható. 

 A GPX4 lokalizáció in silico vizsgálata 

A ferroptózis egy újonnan felfedezett sejthalál típus, amelyben központi szerephez jut 

a lipid-peroxidáció (Dixon et al., 2012). Mivel ismereteink alapján a ROS döntő többségét a 

mitokondriális elektrontranszport lánc termeli, a mitokondrium szerepét, a mitokondriális ROS 

termelést és ROS eliminációt egyaránt vizsgálják a ferroptózis folyamata során. Az eddigiek 

során felismert egyedüli kulcsfehérje a ferroptózis folyamatában a lipid-peroxid elimináló GPX4 

(Yang et al., 2014). A GPX4 közvetlen gátlása, génkiütése vagy szubsztrátjának depléciója, 

valamint a GSH-prekurzor transzportjának gátlása ferroptózishoz vezet (Cao and Dixon, 

2016). Emiatt megvizsgáltuk a két fiziológiailag releváns GPX4 izoforma (lGPX4 ás sGPX4), 

valamint az SLC25A11 transzporter fehérje lokalizációját in silico eszközökkel, kiemelt 

figyelmet fordítva a mitokondriális szerepre, elhelyezkedésre. Számos szabály- és neurális-

alapú algoritmus valószínűsített egybehangzóan adott útvonal szerinti lokalizációt az lGPX4 

és sGPX4 számára, így több organellumba történő targetingjük valószínűsített. Az sGPX4 

esetén nem-kanonikus import útvonalak szerepe feltételezhető, így megvizsgáltuk az in silico 

módszerek hatékonyságát ismert kiméra szignált tartalmazó fehérje – a CYP2B1 – valamint a 

kanonikus mitokondriális szignállal rendelkező izoenzimének – a CYP27A1– lokalizációjának 
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predikciójában. A CYP2B1 kiméra szignálja egy N-terminálisú ER import szignálból, valamint 

egy rejtett mitokondriális targeting szekvenciából és foszforilációs helyből áll. Az in silico 

eszközök hatékonysága ebben az esetben változó volt. Csak a CELLO prediktált 

mitokondriális importot a szomszédos-szekvenciaösszetétel alapján. Az SLCA2511 

mitokondriális GSH transzporter fehérje esetén a hétből két algoritmus nagy, míg három 

közepes valószínűséggel prediktált mitokondriális lokalizációt. 

Ezek az eredmények alátámasztják a feltételezést, miszerint az SLCA2511 juttathatja a 

mitokondriumba a GPX4 számára a szubsztrát molekulákat, valamint, hogy a két fehérje részt 

vesz a mitokondriális lipid-peroxidok eliminálásában. Ezen túl felvethető, hogy az SLCA2511 

és a GPX4 fehérjék között kooperáció lép fel a mitokondriumban, amelynek szerepe lehet a 

ferroptózis szabályozásában, valamint megerősítené a mitokondrium szerepét a ferroptózis 

folyamatában. 
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6. Összefoglaló 

Kísérleteink során glutation-függő sejthalálútvonalak tanulmányozásával foglalkoztunk, 

ezen belül az acetaminofen indukálta hepatotoxicitás, a farmokológiai aszkorbát által kiváltott 

tumorspecifikus citotoxicitás és a ferroptózis kapcsolatának vizsgálatával. A ferroptózis egy 

újonnan felfedezett programozott oxidatív-jellegű sejthalálfolyamat, amelynek számos közös 

molekuláris jellemzője van az előbb említett két citotoxikus folyamattal, mint pl. fokozott ROS 

termelés, lipid-peroxidáció, glutation-függőség, valamint az intracelluláris szabad vasszint 

megnövekedése. 

Munkánkat egy olyan glutation meghatározására alkalmas bioanalitikai módszer keresésével 

kezdtük, amelyet a további kísérleteink során felhasználhattunk a glutation-szint nyomon 

követésére, valamint az oxidatív stressz esetén indikatív redox-állapoteltolódás vizsgálatára. 

Eredményeink alapján a monoklórbimán fluoreszcens tiol-reaktív próba alkalmazásával, 

valamint nagynyomású folyadékkromatográfiás elválasztást és fluoreszcens detektálást 

alkalmazva a glutation szubcelluláris szinten is meghatározható, glutation depléció esetén is. 

Kísérleti eredményeink alapján, amennyiben monoklórbimánt az organellum frakcionálást 

megelőzően adagoljuk a mintához, meggátolható a minta glutation tartamának auto-

oxidációja, így megőrizhető és pontosabban meghatározható sejten belüli redox-állapota. 

Továbbá eredményeink arra is rávilágítottak, hogy szükséges szem előtt tartani a minta 

glutation-S-transzferáz szintjét, amely a monoklórbimán-glutation konjugációt katalizálja, 

ugyanis elégtelen aktivitás esetén a minta glutation tartalmát alulmérjük. 

Az acetaminofen által kiváltott hepatotoxicitás során hepatocelluláris karcinóma és primer egér 

hepatocitákon végeztük kísérleteinket. Eredményeink alapján a hepatocelluláris karcinóma 

sejtvonal alacsony érzékenységet mutat az acetaminofenre, valószínűsíthetően alacsony 

citokróm P450 aktivitása okán. Viszont primer hepatocitákban az acetaminofen erős 

hepatotoxikus hatással rendelkezett és ezt a ferroptózis inhibitor ferrostatin-1 szignifikánsan 

gátolni volt képes, ahogyan a necrostatin-1 nekroptózis inhibitor, valamint az α-tokoferol és 

dehidroaszkorbinsav antioxidánsok is. Az eredményeink arra utalnak, hogy az acetaminofen 

által kiváltott sejthalálban szerepe van a ferroptózisnak, de a folyamat valószínűleg több 

sejthalálútvonal együttes aktiválódásából ered. 

A nagy dózisú aszkorbát hatását N-RAS mutáns fibroszarkóma vonalon vizsgáltuk, amely 

fokozott érzékenységet mutatott, ugyanis már alacsony aszkorbát koncentrációnál gyors 

sejthalált tapasztaltunk. Az aszkorbát által kiváltott sejthalál azonban ismert specifikus 

ferroptózis inhibitorokkal (ferrostatin-1, liproxstatin-1) nem volt felfüggeszthető csak a vas-

kelátor deferoxaminnal, valamint glutationnal, így feltehetőleg az aszkorbát által kiváltott 
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citotoxicitás nem a ferroptózis molekuláris apparátusát aktiválja. Alacsony koncentrációjú 

aszkorbát esetén az autofágia folyamatának aktivációját találtuk autofágia inhibitorok 

(wortmannin és bafilomycin A1), valamint a folyamat markerfehérjéje, az LC3-II szintjének 

vizsgálata során. Alacsony aszkorbát koncentráció esetén a nekroptózis útvonal aktivációját 

tapasztaltuk, ugyanis a RIP1 inhibitor necrostatin-1 gátló hatást mutatott, valamint a RIP1 

nekroszóma komponens emelkedett szintjét mértük. 

A nagy dózisú aszkorbát és a ferroptózis induktorok (RSL3, erastin) közötti interferenciát 

vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy az aszkorbát már szubletális koncentrációban is szignifikáns 

gátló hatással rendelkezik az induktorokkal szemben. Az aszkorbát általi ferroptózis gátlás 

koncentrációjának növelésével fokozható, viszont adott koncentráció fölött a citotoxikus hatás 

elkerülése miatt piruváttal történő együtt adagolás szükséges. Eredményeink alapján piruvát 

jelenlétében az aszkorbát a ferroptózis induktorok hatását voltaképp teljes mértékben képes 

volt eliminálni. Az aszkorbát által mutatott gátló hatás feltehetően antioxidáns tulajdonságából 

fakad, ugyanis mind a reaktív oxigén vegyület képződést, mind a lipid-peroxidációt csökkenteni 

volt képes. 

Kísérleteink során kitértünk a ferroptózisban kulcsszerephez jutó glutation-peroxidáz 4 

mitokondriális lokalizációjának vizsgálatára in silico módszerek alkalmazásával. A glutation 

peroxidáz 4 különböző izoformáit vizsgálva azt találtuk, hogy az N-terminálisú mitokondriális 

targeting szekvenciával nem rendelkező forma mitokondriális lokalizációja valószínűsíthető, 

ugyanis számos szabály- és neurális hálózat-alapú algoritmus prediktálta egybehangzóan az 

organellumba történő lokalizációt. Vizsgálatainkat kiterjesztettük az algoritmusok kiméra 

szignálok felismerési képességének felmérésére, amelyre változó hatékonyságot mutattak. 

Továbbá eredményeink alapján a predikciós algoritmusok az SLC25A11 glutation transzporter 

mitokondriális lokalizációjának magas valószínűséget tulajdonítottak, így feltételezhetően 

szerepe van a glutation-peroxidáz 4 szubsztrátjának mitokondriumba történő eljuttatásának, 

valamint mitokondriális kooperáció képzelhető el a két fehérje között a lipid-peroxidok 

eliminálásában, így a ferroptózis szabályozásában, amely megerősítheti a mitokondrium 

szerepét a ferroptózis során. 
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7. Tézisek 

1. Kimutattuk, hogy a szubcelluláris glutation-szint nyomon követésére a 

legalkalmasabb módszer a monoklórbimán (mClB) konjugációt és HPLC-

fluoreszcens detektálást alkalmazó eljárás. A módszer előnye a többi vizsgált 

metodikával szemben az alacsony kimutatási határ (<0,1 µM), a redox-állapot 

meghatározásának lehetősége, illetve tiol-védő képessége. Eredményeink alapján 

legalább 100 mU/ml glutation-S-transzferáz (GST) aktivitás szükséges ahhoz, hogy 

a biológiai minták esetében 15 perces inkubációs idő alatt a glutation –  mClB 

konjugáció végbemenjen, ezzel elkerülve meghatározáskor a minta glutation-

szintjének alul mérését [4]. 

 

2. Az acetaminofen által kiváltott sejthalál mechanizmusának vizsgálata során 

kimutattuk, hogy primer egér hepatocitákban a ferrostatin-1 ferroptózis inhibitor képes 

a citotoxicitás mérséklésére az intracelluláris glutation-szint, valamint az 

acetaminofen biotranszformációjában szerephez jutó CYP2E1 izoenzim mRNS 

szintjének befolyásolása nélkül, tehát az acetaminofen indukálta citotoxicitásért 

részben a ferroptózis felelős. Primer egér hepatocita modellen alátámasztottuk, hogy 

a necrostatin-1 nekroptózis inhibitor, valamint az α-tokoferol és dehidroaszkorbinsav 

antioxidáns vegyületek az acetaminofen toxikus hatását csökkenteni képesek [3]. 

 

3. A nagydózisú aszkorbát által kiváltott citotoxicitást vizsgálva meghatároztuk a HT-

1080 N-RAS-mutációval rendelkező fibroszarkóma sejtvonal aszkorbát 

érzékenységét, valamint azonosítottunk két vegyületet, amely a toxicitás 

mérséklésére képes: a vas-kelátor deferoxamint, illetve az antioxidáns glutationt [7]. 

 

4. Vizsgálatainkkal kizártuk, hogy a nagydózisú aszkorbát a HT-1080 fibroszarkóma 

sejtvonalban ferroptózist vált ki, mivel a ferrostatin-1, illetve liproxstatin-1 specifikus 

ferroptózis gátlószerek nem rendelkeztek gátlóhatással. Kimutattuk, hogy sejtmentes 

tápoldatban az aszkorbát hatására a Fenton-reakcióban keletkező hidrogén-peroxid 

glutation és piruvát jelenlétében nem mérhető, míg deferoxamin jelenlétében 

keletkezése fokozódik. Az aszkorbát toxicitás által kiváltott fehérje aktiváció 

vizsgálatával megállapítottuk, hogy a korábbi kutatások során kimutatott autofágia és 

nekroptózis útvonala csak alacsony aszkorbát koncentráció estén aktiválódik, 
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valamint a toxicitás csak ebben a koncentráció tartományban mérsékelhető specifikus 

inhibitorokkal [7]. 

 

5. Megállapítottuk, hogy az aszkorbát képes az RSL3 és erastin által kiváltott ferroptózis 

gátlására. Kutatásaink alapján már alacsony dózisú (100 µM) aszkorbát gátló 

hatással bírt a ferroptózis induktorok által kiváltott életképesség csökkenésre, a 

reaktív oxigén vegyület termelésre és a lipid-peroxidáció folyamatára [7]. 

 

6. In silico kutatásaink alapján a glutation-peroxidáz 4 (GPX4) lipid-peroxid elimináló 

enzim rövid (sGPX4), illetve hosszú (lGPX4) izoformák, valamint az SLC25A11 

feltételezett glutation transzporter mitokondriális lokalizációja valószínűsíthető. 

Eredményeink felvetik, hogy a két fehérje, valamint a mitokondrium kulcsszerepet 

játszik a ferroptózis során fellépő lipid-peroxidok eliminálásában [6]. 
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