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1. Rövidítések jegyzéke 

 

Alix: ALG-2-interacting protein X 

ANOVA: analysis of variance (varianciaanalízis) 

APO: apoptotikus test 

ARF6: ADP-ribosylation factor 6 

ATCC: American Type Culture Collection 

ATP: adenosine triphosphate (adenozin trifoszfát) 

AxV: annexinV 

BCAR4: Breast Cancer Anti-Estrogen Resistance 4 (Non-Protein Coding) 

bp: bázispár 

BSA: bovine serum albumin (marha szérum albumin) 

CpG: 5’-citozin-foszfáz-guanin-3’ 

DAPI: 4',6-diamidino-2-phenylindole 

DEPC: diethyl pyrocarbonate (dietil pirokarbonát) 

DMEM: Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium 

DNáz I: dezoxiribonukleáz I 

dNTP: deoxynucleotide (dezoxinukleotid) 

DNS: dezoxiribonukleinsav 

dsDNS: double-stranded (duplaszálú) DNS 

dsRNS: double-stranded (duplaszálú)  

EDTA: ethylenediaminetetraacetic acid (etilén-diamin-tetraecetsav) 

EMA: European Medicines Agency 

ERK: extracellular signal-regulated kinase 

ESCRT: endosomal sorting complex required for transport 

EV: extracelluláris vezikula 

EV-TRACK: Extracellular Vesicle-Transparent Reporting And Centralizing 

Knowledgebase 

EXO: exoszóma 

FACS: fluorescence-activated cell sorting 

FBS: fetal bovine serum (embrionális borjúsavó) 
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FDA: Food and Drug Administration (Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság) 

FEN1: flap endokukleáz 1 

FITC: fluorescein isothiocyanate (fluoreszcein izotiocianát) 

FN: fibronektin 

F primer: forward primer 

fr: frakció 

FU: fluorescence units 

g: gravitáció, nehézségi erő 

GAPDH: glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (gliceraldehid-3-foszfát 

dehidrogenáz) 

GTP: guanosine triphosphate (guanozin trifoszfát) 

HDL: high density lipoprotein 

HPLC: High Performance Liquid Chromatography (nagy teljesítményű 

folyadékkromatográfia) 

IL-2R: interleukin-2 receptor 

ILV: intraluminális vezikula 

ISEV: International Society of Extracellular Vesicles 

KRAS: Kirsten ras 

KRTAP5-4: Keratin Associated Protein 5-4 

lat-DNS: latex gyöngy felszínére konjugált DNS 

lat-EXO: latex gyöngy felszínére konjugált exoszómák 

lnRNS: long non-coding (hosszú nemkódoló) RNS 

MAGEA3: MAGE Family Member A3 

MHC: major histocompatibility complex (fő hisztokompatibilitási rendszer) 

miRNS: mikro-RNS 

MLCK: myosin light chain kinase (miozin könnyűlánc kináz) 

MLH1: MutL Homolog 1 

mRNS: messenger (hírvivő) RNS 

MS: mass spectrometry (tömegspektrometria) 

mtDNS: mitokondriális DNS 

MV: mikrovezikula 

NADH: redukált nikotinamid-adenin-dinukleotid 
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NAO: nonyl-acridine-orange (nonil-akridin-narancs) 

NCBI: National Center for Biotechnology Information 

NIFTY: non-invasive fetal trisomy test (nem invazív magzati triszómia teszt) 

NP: nanopórus 

ns: nem szignifikáns 

OMV: outer membrane vesicle 

PBS: phosphate-buffered saline 

PCR: polymerase chain reaction (polimeráz láncreakció) 

PE: phycoerythrin (fikoeritrin) 

PI: propidium iodide (propidium jodid) 

PLD: phospholipase D (foszfolipáz D) 

PLL-g-PEG: poly(L-lysine)-graft-poly(ethylene glycol) 

PMA: phorbol-12-myristrate-13-acetate 

PTEN: Phosphatase and Tensin Homolog 

qPCR: real time PCR (valós idejű PCR) 

RBC: red blood cell (vörösvérsejt) 

RNáz: ribonukleáz 

RNR1: mitochondrially encoded 12S RNA (mitokondriálisan kódolt 12S RNS) 

RNS: ribonukleinsav 

RPMI: Roswell Park Memorial Institute 

R primer: reverse primer 

rRNS: riboszómális RNS 

S.D.: standard deviation 

SSC: side scatter 

ssDNS: single-stranded (egyszálú) DNS 

ssRNS: single-stranded (egyszálú) RNS 

STS: staurosporine 

Taab: ozmium tetraoxid 

TAE: Tris-acetate-EDTA (Tris-acetát-EDTA) 

TEM: transzmissziós elektronmikroszkópia 

TLR: Toll-like receptor 

TNFα: tumor nekrózis faktor α 
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tRNS: transzfer RNS 

TRPS: tunable resistive pulse sensing 

Tsg101: Tumor susceptibility gene 101 

Tx: Triton X-100 

UV: ultraviola 

VAMP3: vesicle-associated membrane protein 3 
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2. Bevezetés 

 
Az extracelluláris vezikulák (EV-k) olyan foszfolipid kettősréteggel körülhatárolt 

képletek, melyek képesek fehérjék, nukleinsavak (RNS, DNS), lipidek és metabolitok 

szállítására, és ezáltal fontos szerepet töltenek be a sejtek közötti kommunikációban (1-

7). A sejtek nyugalmi állapotban is szekretálnak EV-ket, azonban a megváltozott 

körülmények hatására (például sejtaktiváció vagy sejthalál során) a vezikulák termelése 

megnövekszik, továbbá a vezikulák tartalma is módosul (1). Kóros körülmények között 

(például tumorsejteknél) a szekretált EV-k mutált fehérjéket és nukleinsavakat 

tartalmaznak, melyeket távoli sejtekhez is elszállíthatnak (8). A recipiens sejtek által 

felvett mutált fehérjék és nukleinsavak pedig funkcionálisan is megváltoztathatják a 

recipiens sejteket (9). Az EV-k nukleinsav tartalma összefüggésben van a vezikulákat 

termelő sejtek állapotával (10). Ennek alapján a vezikuláris fehérjékre és nukleinsavakra 

potenciális, új biomarkerekként is tekinthetünk, melyek ismeretében új módszerek 

segíthetik a kóros elváltozások korai diagnosztikáját. Az EV-ken alapuló diagnosztikai 

eljárások kifejlesztéséhez azonban elengedhetetlen, hogy megismerjük a különböző sejt 

eredetű EV-k jellemzőit, funkcionális hatásait. 

Az EV-k karakterizálásával foglalkozó kutatások ez idáig főleg a vezikulák 

fehérje és RNS tartalmára irányultak, így a doktori munka során a vezikuláris DNS 

tartalom vizsgálatára fektettük a hangsúlyt. Eredményeinkkel célunk volt, hogy 

rávilágítsunk az EV-k DNS-sel való asszociációjának jelentőségére. Az EV-asszociált 

DNS tartalmat eltérő funkcionális sejtállapotok mellett is jellemeztük. Vizsgálataink 

fókuszában pedig az antibiotikumos kezelés mellett bekövetkező sejt aktiváció és 

apoptózis indukció hatásai álltak. Munkánk során egy, a fluorokinolon családba tartozó 

antibiotikumnak, a ciprofloxacinnak a hatását vizsgáltuk. A ciprofloxacin bakteriális 

fertőzések kezelésére széles körben alkalmazott antibiotikum, ezen kívül in vitro 

sejtkultúrák Mycoplasma fertőzésének megelőzésére és kezelésére is használják. A 

ciprofloxacin terápiás hatásosságán túl azonban kevésbé ismert, hogy képes emlős 

sejtekben oxidatív károsodást, és ezáltal mitokondriális degradációt is okozni (11). 

Ezeknek a hatásoknak a következtében az EV-k DNS tartalma is jelentősen 

megváltozhat, aminek vizsgálata a jelen doktori értekezés tárgyát képezi. 
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2.1. Irodalmi áttekintés 

 

2.1.1. Extracelluláris vezikulák típusai és jellemzése 

 

Irodalmi adatok alapján ismert, hogy számos sejttípus képes EV-k szekréciójára 

(1-7). A különböző mérettartományba eső EV-k az őket termelő sejtek által különböző 

mechanizmusok révén, eltérő biogenezis útvonalak mentén kerülhetnek a sejtközötti 

térbe, ezáltal befolyásolják a vezikulák funkcionális hatásait. Az EV-k csoportosítása 

történhet méret és biogenezis alapján, mely szerint megkülönböztetjük a sejtmembrán 

lefűződésével keletkező nagyobb méretű (>1 μm) apoptotikus testeket, a közepes 

méretű (100-1000 nm) mikrovezikulákat, valamint a multivezikuláris testek exocitózisa 

révén létrejövő, kisméretű exoszómákat (<100 nm) (1-7,12). Chargaff és West már 

1946-ban leírta a mikrovezikulák létezését. Tanulmányukban trombocita-mentes 

vérplazmában lévő mikrovezikulákról számoltak be, melyek precipitáló képességét, 

vérrögképződésben játszó szerepét bizonyították. Ezután, egy 1967-ben megjelent 

publikációban Peter Wolf is leközölte a trombocita eredetű mikrovezikulák létezését, 

azonban ezeket csupán a trombociták melléktermékeként („platelet dust”) jellemezte. A 

mikrovezikula után az apoptotikus test kifejezést később, Kerr az 1972-es apoptózis 

folyamatát bemutató közleményében használta először (13). Az apoptotikus testekről és 

mikrovezikulákról megjelenő első publikációk után még évek teltek el, mire Trams és 

munkatársai 1981-ben ektoenzim aktivitással rendelkező, sejtek felszínéről lehasadó, 

kisméretű vezikulák, azaz az exoszómák létezését is ismertették (14). Az első 

exoszómákról szóló közleményt egy 1983-ban megjelent újabb tanulmány követte, 

melyben Harding és Stahl számolt be az exoszómák szekréciójáról patkány retikulocita 

sejteknél (15,16).  

Az EV-k létezésének leírása mellett több közlemény foglalkozott a különböző EV 

típusok keletkezésének molekuláris mechanizmusaival, azaz az EV biogenezissel is. A 

legnagyobb méretű EV-k, az apoptotikus testek képződése programozott sejthalál, más 

néven apoptózis során történik. Apoptózis során megfigyelhető többek közt a sejtmag 

kondenzálódása, a DNS fragmentálódása, a sejtek zsugorodása, valamint a sejt 

apoptotikus testek révén történő szétesése (13,17). Az apoptotikus sejtekről lefűződő, 

kettős foszfolipid membránnal határolt apoptotikus testek keletkezése megakadályozza 
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az apoptotikus sejttartalom szabad szétesését és kiürülését az extracelluláris térbe. Az 

apoptotikus testek szervezetben történő eliminációját elsődlegesen a fagocita sejtek 

végzik, melyek az apoptotikus testek bekebelezésével, a gyulladási folyamatok 

gátlásával járulnak hozzá a homeosztázis fenntartásához (18-21). A mikrovezikulák az 

apoptotikus testekhez hasonlóan, a sejtmembrán kitüremkedésével, majd lefűződésével 

szekretálódnak, ami azonban nem kizárólag apoptózis során, hanem sejtaktiváció 

mellett is bekövetkezhet (1). A sejtek nyugalmi állapotban általában nem termelnek 

nagy mennyiségben mikrovezikulákat, azonban sejtaktivációt követően, vagy kóros 

(például tumoros) elváltozások mellett a mikrovezikulák mennyiségi növekedését lehet 

tapasztalni (22-24).  

 

 

 

1. ábra: Mikrovezikulák biogenezise a sejtmembrán kitüremkedésével és 

lefűződésével. Az ábra feltünteti a sejtmembrán foszfolipid átrendeződését irányító 

enzimeket (flippáz és floppáz), a foszfatidilszerin externalizációt, valamint a 

lefűződésben szerepet játszó ARF6, PLD, ERK, MLCK, miozin és aktin fehérjéket (25). 
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Irodalomból ismert, hogy a sejtmembrán külső foszfolipid rétegében felgyülemlő 

foszfatidilszerin csoportok indukálják a vezikulák sejtről való lefűződését (26). A 

sejtmembránban történő foszfolipid átrendeződést a flippázok és a floppázok irányítják 

(27,28), mely a citoszkeletális fehérjék közreműködésével együtt eredményezik a 

membránvezikulák lefűződését a sejtmembránról (1. ábra). A mikrovezikulák és az 

apoptotikus testek foszfolipid kettős membránjának külső részén így szintén sok 

foszfatidilszerin csoport található. A sejtmembrán kitüremkedését eredményező 

foszfatidilszerin externalizáción kívül az ARF6 (ADP-ribosylation factor 6) fehérje egy 

sejt szignalizációs kaszkádot indít be, a foszfolipáz D (PLD: phospholipase D) 

aktiválásával, ami az ERK (extracellular signal-regulated kinase) fehérje toborzását 

eredményezi a plazmamembrán közelébe. A membrán kitüremkedésénél így az ERK 

foszforilálni képes a miozin könnyűlánc kinázt (MLCK: myosin light chain kinase), 

mely foszforilálja a miozin könnyű láncot, ami végül a mikrovezikulák lefűződését 

eredményezi a sejtről. A mikrovezikulák keletkezésének alapját szemlélteti az 1. ábra. 

 

 

 

2. ábra: Exoszómák biogenezise és szekréciója. Az ábra feltünteti a korai 

endoszómához kapcsolható folyamatokat, mint például az endocitózist, az exocitózist, a 

multivezikuláris test (MVB) képződést, iletve az exoszómák biogenezisében szereplő 

néhány fehérjét (ESCRT I és III, CD9, CD63, Alix, Tsg101). A lizoszómális degradációt 

elkerülve az MVB intraluminális vezikulái (ILV-k) exocitózissal kiürülnek a sejtből (25). 
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A kisméretű EV-k, azaz exoszómák szekréciója az összes sejttípusra, de főleg az 

immun- és tumorsejtekre jellemző, mely akár konstitutív módon, de apoptózis, vagy 

sejtaktiváció során is bekövetkezhet (1). Az exoszómák biogenezise során a késői 

endoszóma belső membránja befűződik, ezáltal intraluminális vezikulákat (ILV) hoz 

létre (2. ábra). Ebben a stádiumban a késői endoszómát már multivezikuláris testnek 

(MVB: multivesicular body) hívjuk. A 2. ábrán szemléltetett módon a lizoszómális 

degradációt elkerülve, az MVB membránja a plazmamembránnal fuzionálva képes az 

ILV-k exocitózisára, vagyis a már exoszómáknak nevezett vezikulák kibocsájtására a 

sejtközötti térbe (5). Ebben a folyamatban játszik fontos szerepet számos GTP-kötő, 

GTP-áz aktivitással rendelkező kis G-fehérje, mint például a Rab4, Rab5, Rab2b, 

Rab9a, és a Rab27a/b (29-31), valamint az ESCRT (endosomal sorting complex 

required for transport) fehérjék, melyek még az MVB-k kialakulásához járulnak hozzá. 

Az exoszómák további specifikus fehérje markerei között tartunk számon még számos 

endoszómális membrán fehérjét (mint például a tetraspaninokat: CD9, CD63, CD81), 

valamint többek közt az Alix (ALG-2-interactive protein X), a syntein, a flotillin-1 és a 

Tsg101 (tumor susceptibility gene 101) fehérjéket (4,12,32-35).  

Az exoszómákkal ellentétben az apoptotikus testekre és a mikrovezikulákra 

specifikus fehérjék meghatározása nem egyértelmű. Bizonyos közlemények a 

thrombospondin és a C3b komplement fehérjéket említik apoptotikus testre jellemző 

specifikus fehérje markernek (25). A mikrovezikulák esetében pedig az ARF6 és a 

VAMP3 (vesicle-associated membrane protein 3) fehérjéket írták le lehetséges 

mikrovezikula-specifikus fehérje markerként (36). Továbbá integrinek és szelektinek 

mikrovezikulákkal való asszociációját is leírták (26). A mikrovezikulák és az 

apoptotikus testek foszfolipid kettős membránjának külső felszínén lévő 

foszfatidilszerin csoportok kimutatása pedig szintén a plazmamembrán eredetű EV-k 

azonosítását teszi lehetővé (1). Az azonosítás legtöbbször a fluoreszcensen jelölt 

annexinV fehérjével történik, mely a mintában lévő EV-k foszfatidilszerin csoportjaihoz 

kötődik (1). 

A doktori munkában is részletezett apoptotikus test, mikrovezikula és exoszóma 

frakciókra történő méret és biogenezis útvonalak szerinti EV csoportosítás elfogadott, 

viszont léteznek egyéb elnevezések is (mint például mikrovezikulák esetében: 

ektoszómák, mikropartikulák, „shedding vesicles” (3)), valamint további EV típusok is. 
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Egy speciális vezikula típust alkotnak a nagy onkoszómák, melyek az apoptotikus testek 

méretével átfedő tartományba eső, tumorsejtekből származó EV-k. Keletkezésük az 

apoptotikus testektől eltérően, nem apoptózis-függő módon történik (37). 

A jelen doktori értekezésben az apoptotikus test, mikrovezikula és exoszóma 

frakciókat az EV-k mérete alapján differenciál centrifugálással és gravitációs szűréssel 

állítottuk elő (38). Így, a korábbiakban munkacsoportunk által már beállított EV-

izolálási protokoll alkalmazásával olyan különálló EV frakciókat izoláltunk, melyek 

mérettartományban, mind egyéb jellemzők alapján is jelentősen elkülönülnek egymástól 

(39-42). Az EV szubpopulációk közti eltéréseket a doktori értekezésben is számos 

módszerrel igazoljuk. 

 

2.1.2. Extracelluláris nukleinsavak 

 

Az extracelluláris térbe a sejtekből nem csak EV-k szeretálódnak, hanem 

szolubilis molekulák is, mint például citokinek, valamint extracelluláris nukleinsavak is. 

A vérkeringésben lévő nukleinsav tartalmat vizsgálva a nukleinsavak domináns 

hányadát azonban nem a sejten kívüli nukleinsavak, hanem a fehérvérsejtek nukleáris 

állománya adja. A sejtektől-mentes vérben, azaz a vérplazmában bár kisebb 

mennyiségben, de találhatunk nukleinsavakat, melyeket összefoglaló néven 

extracelluláris, sejtmentes, vagy vérben keringő nukleinsavaknak („cell-free circulating 

nucleic acids”) hívunk (43,44). Az in vitro sejtkultúrák esetében pedig a sejtmentes 

felülúszóban található nukleinsavakat nevezzük extracelluláris nukleinsavaknak. 

Az extracelluláris nukleinsavak létezését először Mandel és Metais írta le, már az 

1940-es évek végén, amikor is egészséges és beteg személyek vérplazmájából képesek 

voltak sejten kívüli DNS-t és RNS-t izolálni (45). Majd később, az 1970-es évek végén 

Leon és munkatársai hasnyálmirigy daganatos betegek plazmájában mutattak ki 

megnövekedett extracelluláris nukleinsav mennyiséget (46). Külön figyelemfelkeltő 

eredményük volt, hogy a kimutatott extracelluláris nukleinsav mennyiség a daganatos 

betegek kemoterápiás kezelése után lecsökkent. 

Az extracelluláris nukleinsavak felfedezésével gyakorlatilag majdnem egy 

időben kezdték el feltárni az EV-k létezését is, mely vezikuláris struktúrákat mára már 

számos tudományos közleményben kapcsolatba hoztak az extracelluláris 
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nukleinsavakkal. Az extracelluláris nukleinsavak előfordulásuk alapján elkülöníthetőek 

EV-kkel asszociált, fehérjékhez kötött, illetve szolubilis formákra (44,47). Az in vivo 

vezikulákkal, valamint fehérjékkel, lipoproteinekkel történő nukleinsav asszociáció a 

nukleinsavak stabilitását segíti elő az extracelluláris térben található nukleázokkal 

szemben (48). Így tehát a sejtekből kikerülő nukleinsavak védett formában in vivo távoli 

sejtekhez is eljuthatnak akár a nyirok- vagy a vérkeringés által, majd egy másik sejt által 

felvételre kerülhetnek (44). Ilyen esetben nem sejtosztódás révén, hanem a horizontális 

nukleinsav transzfernek nevezett folyamat során jutnak át nukleinsavak egyik sejtből a 

másikba (44). Az extracelluláris nukleinsavak típusait, lehetséges forrásait és kifejtett 

hatásait a 3. ábrán általánosságban is szemléltetjük (44).  

 

 

 

3. ábra: Extracelluláris nukleinsavak lehetséges forrásai, típusai és kifejtett 

hatásmechanizmusai (44). ds: dupla szálú (double-stranded), ss: egyszálú (single-

stranded). 

 

 

A kibocsájtó sejtforrástól függően duplaszálú DNS (dsDNS), valamint egy- vagy 

duplaszálú RNS (ssRNS vagy dsRNS) is kikerülhet az extracelluláris térbe, majd 
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eljuthat a vér- és nyirokkeringésbe (3. ábra). Számos közleményben bizonyították már 

DNS, messenger RNS (mRNS), illetve kis, nem-kódoló RNS szekvenciák jelenlétét is 

az extracelluláris térben (49-52), mely nukleinsavak létezését legtöbbször daganatos 

betegségek esetén írták le. A kis, nem-kódoló RNS-ek, mint például a mikroRNS-ek 

(miRNS) fehérje expressziós változásokat okoznak a sejtekben, mely folyamatnak a 

neve az RNS interferencia (53,54). Az RNS interferencia az eukarióta sejtek fontos 

regulációs mechanizmusának tekinthető, ugyanis a sejt DNS-éről átíródó miRNS-ek 

képesek a sejten belül transzlációs folyamatokat szabályozni, azonban ezen miRNS-ek 

szekréciója, és más sejtek által történő felvétele során a recipiens sejtek fehérje 

expressziós szabályozása is bekövetkezhet (55-58). Ilyenkor horizontális miRNS 

transzferről beszélünk, mely bekövetkezhet a recipiens sejtek általi endocitózis révén 

(47). A miRNS-ek specifikusan mRNS molekulákhoz kötődve és azokat degradálva 

gátolják a megkötött mRNS-ről zajló transzlációs folyamatokat, azaz a fehérjék 

átíródását (59). Ezzel ellentétben az mRNS és a DNS szekvenciák horizontális 

transzfere, majd recipiens sejtek általi felvétele a sejtben új fehérjék átíródását és új 

gének megnyilvánulását okozhatja. 

Az extracelluláris nukleinsavak számos forrásból (3. ábra) szekretálódhatnak, 

melynek célja a homeosztázis fenntartása, azonban következménye is lehet bizonyos 

kóros folyamatnak. A fiziológiás nukleinsav szekréció többek közt terhesség alatt is 

bekövetkezik, a placenta trophoblast sejtjeinek apoptózisa révén, mely során magzati 

DNS kerül az anya vérplazmájába (18). Ennek ismeretében ma már léteznek olyan 

prenatális diagnosztikai módszerek (például a NIFTY teszt, azaz a „non-invasive fetal 

trisomy” teszt), melyekkel az invazív diagnosztikai eljárások (amniocentézis, 

chorionboholy-biopszia) helyett az anya vérplazmájából lehet a magzat esetleges 

genetikai rendellenességeit kiszűrni (60). A nukleinsavak szekréciója azonban nemcsak 

fiziológiás esetben, hanem patológiás folyamatok során is kialakulhat. Példaként 

említve, a tumorsejtek aktív szekréció, vagy apoptózis révén, illetve nekrózis által is 

képesek DNS, vagy RNS szekvenciák kibocsájtására. 

Az eukarióta sejteken kívül baktériumok is képesek nukleinsavakat kibocsájtani, 

amikor is genetikai állományukat másik baktérium sejtbe adják át a transzformációnak 

nevezett folyamat során (44). Virális fertőzéseknél pedig kimutathatóan a vérkeringésbe 

jutnak virális eredetű nukleinsavak (61). Az extracelluláris nukleinsavak létezésének 
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pedig egy külön érdekes példája a táplálkozás révén a vérkeringésbe jutó növényi 

eredetű DNS (62). A növényekből származó DNS szekvenciákat egy 2013-ban 

megjelent publikációban több mint 1000 humán vérplazma minta analízisével mutatták 

ki, valamint igazolták, hogy a detektált növényi eredetű DNS fragmentumok teljes 

géneket is hordoznak (62). 

 

 

1. táblázat: Toll-like receptorok (TLR) nukleinsav-felismerő típusainak ismertetése. 

 

Receptor Ligand Ligand forrása 

TLR3 dsRNS virális 

TLR7, TLR8 ssRNS virális, endogén 

TLR9 CpG DNS bakteriális, virális, endogén 

TLR13 rRNS bakteriális 

 

 

Bakteriális, vagy virális fertőzések, valamint endogén nukleinsavaknak a 

nagyfokú extracelluláris szekréciója során az immunsejtek képesek a bakteriális és a 

virális eredetű exogén, valamint az endogén nukleinsavakat felvenni, és veszélyként 

érzékelni, az úgynevezett Toll-like receptorok (TLR) által (63). A TLR-ek a természetes 

immunrendszer mintázatfelismerő receptorai közé tartoznak, melyek közül a TLR3, 

TLR7, TLR8, TLR9 és a TLR13 típusok képesek nukleinsavak felismerésére, valamint 

a védelmi immunválasz beindítására (64). Ezek a TLR receptorok nem a sejtek 

felszínén, hanem a sejteken belül, az endoszómális membránban helyezkednek el. Így a 

sejt citoplazmájában lévő DNS és RNS szekvenciákra nem képesek reagálni, viszont az 

extracelluláris térből endocitózissal, fagocitózissal bekerülő patogén és megnövekedett 

mennyiségű endogén eredetű nukleinsavakat felismerik. A nukleinsav-felismerő TLR-

ek jellemzését az 1. táblázatban foglaltuk össze, melyek közül a TLR9 típusú receptor 

az úgynevezett CpG DNS-t ismeri fel, mely a citozin-foszfát-guanin didezoxi-

nukleotidokat tartalmazó DNS szakaszt jelenti. 

Nagy mennyiségű extracelluláris endogén DNS a fagocitózis folyamatának nem 

megfelelő működése során keletkezhet. Fagocitózis hiányában az apoptotikus sejtek 
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beléphetnek a késői apoptózis, valamint a nekrózis állapotába. Ilyenkor már nem 

egységes a sejtek plazmamembránja, így a sejtekből kiürülhet a sejtállomány a DNS 

tartalommal együtt (65,66). A megnövekvő extracelluláris DNS mennyiség a B sejtek 

által felvéve, és az endoszómális TLR receptorokhoz (főleg a TLR9-hez) eljutva a B 

sejtekben immunválaszt, így antitest szekréciót aktivál (63,67). Számos autoimmun 

kórkép esetében kimutatható a dsDNS-elleni autoreaktív antitest válasz (anti-dsDNS), 

melynek hátterében a szervezet saját sejtjeiből kikerülő jelentős dsDNS mennyiség áll. 

Az anti-dsDNS autoantitestek a dsDNS autoantigénekkel együtt komplexet alkotnak, és 

a szövetekben lerakódva gyulladást eredményeznek (65,67). Egy nemrégiben megjelent 

közleményben azt mutatták ki, hogy dendritikus sejtek és makrofágok DNS degradáló 

DNáz enzimet szekretálnak, így az extracelluláris dsDNS autoantigén mennyiséget, és 

ezáltal a kialakuló anti-dsDNS autantitest választ csökkentik (68). A közleményben azt 

is bebizonyították, hogy a szisztémás lupus erythematosus autoimmun betegségben 

szenvedő személyek vérplazmájában az egészségesekhez képest csökkent a DNáz 

enzim mennyisége (68). Összességében tehát elmondható, hogy a vérplazmában lévő 

DNáz enzim mennyisége fordítottan arányos az anti-dsDNS autoantitest titerrel. Egy 

másik publikációban is hasonló összefüggést bizonyítottak be egészséges és daganatos 

személyek vérplazmájában mérhető DNS és DNáz enzim mennyiségei között (69). 

Ebben a közleményben hasnyálmirigy daganatos betegek vérplazmájában alacsony 

DNáz aktivitással társult magas DNS mennyiséget mértek egészségesekhez képest (69). 

Már számos közleményben összefüggésbe hoztak sejtközötti térbe kijutó 

specifikus DNS vagy RNS szekvenciákat kóros elváltozásokkal, mely lehetőséget ad az 

extracelluláris nukleinsav alapú diagnosztikai eljárások fejlesztésére (70-74). Legtöbb 

biomarker kutatással, és diagnosztikai eljárások fejlesztésével kapcsolatos 

tanulmányban a vérben, illetve más biológiai folyadékban (például vizeletben) 

kimutatható DNS és miRNS szekvenciák analízisével foglalkoztak (70-75). A nukleáris 

DNS szekvenciákon kívül mitokondriális eredetű DNS (mtDNS) jelenlétét is vizsgálták 

már, melynek eredményei alapján daganatos betegek vérplazmájában megnövekedett 

mtDNS mennyiséget tapasztaltak az egészségesekhez képest (76). Az extracelluláris 

nukleinsavak biomarkerként való alkalmazásához azonban elengedhetetlen a szekretált 

nukleinsavak jellemzése, keletkezésük és funkciójuk pontosabb megismerése. 
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2.1.3. Extracelluláris vezikulák és extracelluláris nukleinsavak kapcsolata 

 

Az extracelluláris nukleinsavak kimutatásáról és jellemzéséről szóló 

közlemények nem mindig érintették az extracelluláris nukleinsavak és az EV-k 

lehetséges kapcsolatát. Az EV szubpopulációk közül legkorábban az apoptotikus 

testekről bizonyosodott be, hogy nukleinsavakat is tartalmaznak, valamint, hogy 

horizontális nukleinsav transzferre képesek (77,78). Aztán később arra is fény derült, 

hogy a mikrovezikulák és az exoszómák is hordoznak bizonyos RNS és DNS 

szekvenciákat. Az exoszómák által szállított nukleinsavak funkcionális szerepét, azaz az 

exoszómákkal történő horizontális nukleinsav transzfer lehetőségét az elsők közt Valadi 

és munkatársai írták le 2007-ben (79). A közleményükben mRNS szekvenciákat 

mutattak ki egér hízósejt eredetű exoszómákban, melyekről aztán bebizonyították, hogy 

in vivo funkcionális hatással is rendelkeznek. Kísérletük során humán hízósejteket 

kezeltek az egér hízósejt-eredetű exoszómákkal, melynek következtében a humán sejtek 

egér eredetű fehérjéket kezdtek expresszálni. A közlemény alapján arra lehet 

következtetni, hogy az exoszómák nem csak kizárólag hordozzák és védik a 

nukleinsavakat a nukleázok általi lebomlástól, hanem recipiens sejtek által felvéve a sejt 

funkcionális változását is előidézik. Az mRNS szekvenciákon kívül az elmúlt években 

kimutattak már többek közt miRNS, riboszómális RNS (rRNS), cirkuláris RNS, hosszú 

nem-kódoló RNS (lnRNS: long non-coding RNA) és transzfer RNS (tRNS) 

szekvenciákat is EV-kben (79-88). Az EV szubpopulációk közül az exoszómákat 

tanulmányozzák a legintenzívebben, így az exoszómális nukleinsav tartalom vizsgálata 

is az előtérbe került a többi EV populációhoz képest. Egyes irodalmi adatok alapján az 

exoszómák RNS tartalmának legnagyobb hányadát a kis, nem-kódoló RNS szekvenciák 

(<30 nukleotid) alkotják (85), míg mások eredményeiből az rRNS molekulák nagyobb 

mennyiségére lehet következtetni az exoszómákban (86). Az eltérések oka lehet a 

különböző biológiai mintából előállított vezikula frakciók tisztaságában való különbség, 

valamint a kibocsájtó sejtek eltérő típusa. Egy másik közleményben továbbá arról is 

beszámoltak, hogy a szérumban lévő extracelluláris miRNS mennyiség az exoszóma 

frakcióban dúsul fel, és csupán kisebb hányadban található az exoszóma-mentes 

szérumban (89). 
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Az exoszómális RNS tartalom felfedezése és leírása után több év telt el, mire 

először kimutatták az exoszómális DNS-t. Az exoszómális DNS tartalom létezését az 

elsők közt Balaj és munkatársai írták le, amikor is retrotranszpozonokat, ssDNS 

szekvenciákat, valamint tumor specifikus onkogén szekvenciákat (c-Myc), mint 

potenciális biomarkereket mutattak ki glioblasztóma eredetű EV-kben, köztük 

exoszómákban is (90). Később Thakur és munkatársai mutattak ki tumor specifikus 

dsDNS szekvenciákat exoszómákban, valamint ők is már felhívták a figyelmet az 

exoszómális DNS potenciális biomarkerként történő felhasználására (91). 

Tanulmányukban melanóma, emlő-, prosztata- és hasnyálmirigy-daganat esetében is 

sikerült kimutatniuk tumor specifikus dsDNS-t a tumorsejtekből szekretált 

exoszómákban. A legkisebb méretű EV-k általi horizontális DNS transzfer létezését, 

azaz az exoszómális DNS recipiens sejtek általi felvételét egy nemrég megjelent 

közleményben Fischer és munkatársai bizonyították be (8). Eredményeik alapján 

elmondható, hogy az eukarióta sejtek is képesek egymás közt a genetikai állományuk 

átadására szekretált EV-k, exoszómák segítségével. A legtöbb közleményben az EV-k 

nukleáris DNS tartalmát vizsgálták, de bizonyos publikációkban olvashatunk mtDNS 

szekvenciák jelenlétéről is az EV-kben, például mitokondriális vezikulák keletkezése 

révén (92). Oxidatív károsodás következtében mesenchymalis őssejtekből, valamint 

glioblasztóma sejtekből és asztrocitákból származó exoszóma és mikrovezikula 

mintákban is sikerült már mtDNS-t kimutatni (93). 

Az ismertetett publikációk többnyire a kisméretű, endoszómális eredetű EV-k, 

azaz az exoszómák jellemzésére irányultak, viszont Lázaro-Ibánez és munkatársai 

prosztata daganat eredetű apoptotikus testekben és mikrovezikulákban is leírták már a 

nukleáris DNS szekvenciák jelenlétét (42). Ebben a tanulmányban számos DNS 

szekvenciát azonosítottak (MLH1, PTEN, TP53) az EV mintákban, mely szekvenciák 

jelenléte függött a sejtek és vezikulák típusától. A legnagyobb méretű vezikulák, az 

apoptotikus testek DNS tartalma a programozott sejthalál során bekövetkező 

molekuláris változásokkal magyarázható. Apoptózis során ugyanis az apoptotikus sejtek 

nukleáris állománya kondenzálódik, fragmentálódik és membrán vezikulákban 

lefűződik a sejtekről (17). A mikrovezikulák és az exoszómák által történő DNS 

szekréciót irányító molekuláris mechanizmusok azonban még máig többnyire 

ismeretlenek. 
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A legtöbb közleményben az EV minták DNS tartalmának vizsgálata a 

vezikulákon belüli DNS szekvenciák jellemzésére irányult. Ezért a DNS-alapú EV 

vizsgálatok alkalmával a vezikulák membránján kívül eső DNS molekulákat a vezikulák 

DNáz enzim általi emésztésével degradálták (8,42,82,90,91,94). Eredmények alapján a 

nagyobb méretű (>2,5 kb) exoszómális DNS szekvenciák megközelítőleg 50%-os 

degradációja következett be az exoszómák DNáz emésztésének hatására (8,91). 

Guescini eredményei pedig azt mutatták ki, hogy míg a mikrovezikuláris mtDNS 

szekvenciák csupán egy része érzékeny a mikrovezikulák DNáz emésztésére, addig az 

exoszómális mtDNS csaknem teljes mennyisége (95%-a) eltűnik az exoszómák 

nukleázzal történő kezelésének hatására (93). A legtöbb publikáció eredménye tehát azt 

mutatja, hogy a vezikulákon kívüli (extravezikuláris) DNS szekvenciák nem 

elhanyagolható mennyiségben vannak jelen az analizált EV preparátumokban. Ezekkel 

ellentétben áll egy másik tanulmány, melyben plazma- és simaizom sejt-eredetű 

exoszómákat kezeltek DNáz I enzimmel, melynek hatására nem csökkent le az 

exoszóma minták DNS tartalma (95), utalva az exoszómák belsejében elhelyezkedő 

DNS szekvenciákra. Az ellentmondásos eredmények valószínűsíthető oka, hogy a 

vizsgált EV-k eltérő sejtekből származtak.  

Az extravezikuláris DNS szekvenciáknak az EV-kkel összefüggő funkcionális 

hatását egy nemrégiben megjelent rövid tanulmány igazolja, melyben először 

ismertették az EV-k külső felületéhez asszociált DNS szerepét az EV-k recipiens sejtek 

által történő internalizációjában (9). Ebben a közleményben bebizonyították, hogy 

humán hízósejt eredetű exoszómák felületéhez asszociált DNS elősegítette az 

exoszómák felvételét humán mesenchymalis őssejtek által. A jelen doktori munka során 

így célul tűztük ki, hogy külön-külön vizsgálni fogjuk az általunk jellemzett EV-k 

extravezikuláris DNS tartalmát és hatását is. 

 

2.1.4. Extracelluláris vezikulák diagnosztikai alkalmazása 

 

Az EV-kkel foglalkozó orvostudományi kutatások egyik központi kérdése, hogy 

az EV-k alkalmazhatóak-e bizonyos betegségek korai szűrésére, valamint, hogy 

prediktálnak-e a betegségek kimenetele szempontjából lényeges tényezőket. Tekintve, 

hogy EV-ket nem csak egészséges, normál sejtek szekretálnak, hanem betegségekért 
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felelős sejtek is (4. és 5. ábrán szemléltetve), így lehetőségünk van a kóros sejtekből 

származó EV-k kiszűrésére, és jellemzésére, ezzel a kóros állapot monitorozására (96-

99). 

A sejtek homeosztázisát szolgálják többek közt a sejtek között zajló 

intercelluláris kommunikációs folyamatok, így az EV-k általi szekréciós 

mechanizmusok is (4. ábra). A kóros folyamatok során a megváltozott és mutációkat 

szenvedett sejteknek megnövekszik a vezikula kibocsájtása, és az EV-k által a  

megváltozott nukleinsavak és mutált fehérje molekulák eljuthatnak az egészséges 

sejtekhez (5. ábra) (10,77,90,94,100-102). Új EV alapú diagnosztikai eljárásokkal a 

megnövekedett EV-mennyiségből, valamint a kóros sejtállapotra jellemző EV 

tartalomból következtetni lehet a patológiás állapotra, valamint a betegség prognózisára, 

és szövődményeire. 

 

 

 

4. ábra: Homeosztázis fenntartása extracelluláris vezikulák által. Extracelluláris 

nukleinsavakat tartalmazó exoszómák, mikrovezikulák keletkezésének szemléltetése. Az 

exoszómák a multivezikuláris testek plazmamembránnal való fúziója során 

exocitózissal, a mikrovezikulák pedig a sejtmembránról való lefűződéssel jutnak a 

sejtközötti térbe. A sejtek közti kommunikáció során a vezikulák szomszédos, vagy távoli 

sejtekhez is eljuttatják az általuk szállított nukleinsavakat, melyek a recipiens sejtek 

által felvételre kerülhetnek. 
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5. ábra: Kóros állapot során bekövetkező extracelluláris vezikula szekréció. Multált 

extracelluláris nukleinsavakat (és fehérjéket) tartalmazó exoszómák, mikrovezikulák 

keletkezésének szemléltetése. A kóros körülmények hatására a normál állapothoz képest 

(lásd: 4. ábra) megnövekszik a vezikula szekréció mennyisége, továbbá a vezikulák 

tartalma is módosul. A megváltozott összetételű vezikulák mutált nukleinsavakat (és 

fehérjéket) szállítanak el a normál, egészséges sejtekhez, melyeknek így megváltoztatják 

a funkcionális állapotát. 

 

 

In vivo körülményeket tekintve, az EV-ket keletkezésük után a közeli sejtek, 

például szöveti makrofágok bekebelezik. A szervezetbe bejuttatott exogén eredetű, 

jelölt EXO-k biodisztribúciós vizsgálatával azt mutatták be, hogy az EXO-k a 

legnagyobb arányban a májba és a lépbe kerülnek (103), viszont a nyirok- és 

vérkeringésbe is eljuthatnak, így egy egyszerű vérvétellel kinyerhetőek a szervezetből. 

Az EXO-k a májban és a lépben való felhalmozódáson túl még eljuthatnak a tüdőbe, 

nyirokcsomókba, illetve bármely makrofágban gazdag szövetbe is (103). Az EV alapú 

humán diagnosztikai eljárások célja, hogy a vérben keringő vezikulák jellemzésével 

képet kapjunk olyan kóros elváltozásokról, melyekre a mai technikák segítségével 

csupán invazív eljárással lehet következtetni. Az agyi daganatok esetében például a 

mintavételezés visszafordíthatatlan szövődményekkel jár. Bizonyos közlemények 

beszámoltak agytumor eredetű exoszómák átjutásáról a vér-agy gáton, melyek így a 

szérumból is kinyerhetőek és detektálhatóak (104,105). Más típusú daganatos 

megbetegedések esetében is a korai stádiumban detektálható vezikula-asszociált 

biomarkerek potenciális lehetőséget nyújthatnak az úgynevezett folyadék biopszia 

(liquid biopcy) vételezésével (106). David Lyden nemrégiben megjelent közleményében 
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tüdő-, máj- és agydaganat esetében mutatta ki a tumorsejt eredetű exoszómák integrin-

tartalmának szerepét a primer tumor áttétének (metasztázisának) a kialakításában (107). 

A tanulmányban vizsgált tumor eredetű exoszómáknak eltérő szöveti irányítottságú volt 

a metasztatikus képessége, mely összefüggésben állt az exoszómák által hordozott 

integrinekkel. Így például az α6β4 és a α6β1 exoszómális integrineket a tüdőben kialakult 

áttéttel, a αVβ5 integrineket pedig a májba irányuló metasztázissal hozták összefüggésbe 

(107). Ezek alapján az exoszómák integrin profiljának meghatározásával prediktálni 

lehetne, hogy egy adott daganatnak mely szövetekre terjed ki a metasztatikus képessége.  

További lényeges felfedezést tett Herreros-Villanueva és munkatársai a 2015-ben 

megjelent közleményükben, amiben hasnyálmirigy daganat korai kimutatását 

bizonyították a tumorsejt eredetű exoszómák által (108). Ez különösen kimagasló 

felfedezés volt, tekintve a hasnyálmirigy malignus elváltozásainak gyors progresszióját. 

Eredményeikkel a betegek vérszérumából glypican-1 proteoglikánt hordozó exoszómák 

jelenlétét mutatták be, amit összefüggésbe hoztak a hasnyálmirigy daganat 

előfordulásával. A felfedezésük fontossága abban is megnyilvánul, hogy már korai 

stádiumban képesek voltak kimutatni glypican-1 proteoglikánt hordozó exoszómákat, 

melyek a hasnyálmirigy jóindulatú, belignus elváltozásaira nem voltak jellemzőek. A 

daganatok súlyossága és a glypican-1 pozitív exoszómák mennyisége közti egyenes 

arányosságot is bebizonyították, ami alapján ezeket a vezikulákat prognosztikus 

biomarkerekként lehetne alkalmazni a hasnyálmirigy tumoros betegeknél.  

A daganatos betegségeken kívül az EV-k kapcsolatát neurodegeneratív 

betegségekkel (Alzheimer-kór, Parkinson-kór, prionbetegségek) is összefüggésbe 

hozták (109). Kimutatták az amiloid prekurzor és tau fehérjék exoszómák általi 

szekrécióját, mely fehérjéknek bizonyított szerepe van az Alzheimer-kór kialakulásában 

(109,110). Leírták az exoszómák specifikus fehérje markereiként is számon tartott Alix 

és flotillin-1 fehérjék felhalmozódását az Alzheimer-kóros betegek agyában kialakult 

amiloid plakkokban (109). Egy további tanulmányban pedig a Parkinson-kór 

patomechanizmusában kulcs fontosságú α-synuclein fehérje EV-k általi szekrécióját 

írták le (111). 

Az eddig ismertetett fehérje alapú biomarkereken túl azonban a vezikuláris 

nukleinsavak diagnosztikai alkalmazása is nagy lehetőségeket rejt magában. Egy 

nemrégiben megjelent tanulmányban vastagbél daganatos betegek szérumából mutattak 
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ki nagymennyiségű hosszú, nem-kódoló RNS (lnRNS: long non-coding RNS) és mRNS 

molekulákat hordozó exoszómákat (87). A betegek szérumából izolált apoptotikus test 

és mikrovezikula minták lnRNS és mRNS tartalma jelentősen alacsonyabb volt az 

exoszóma mintákban detektált lnRNS és mRNS mennyiségeknél, bizonyítva az EV 

szubpopulációk közti különbséget. A tanulmány eredményei alapján egy lnRNS 

(BCAR4), és két mRNS (KRTAP5-4, MAGEA3) exoszómális RNS szekvencia 

kombinációját javasolták biomarkerként alkalmazni vastagbél daganatok kimutatására. 

Egy másik közlemény a cirkuláris RNS molekulák felhalmozódását bizonyítja a 

szérumban lévő exoszómákban, mely vizsgálat alapján daganatos és egészséges 

személyek között különbséget tudtak tenni (112), így tehát az exoszómális cirkuláris 

RNS tartalom is szolgálhat lehetséges biomarkerként tumorok esetében. Tekintve, hogy 

a szérumból kinyerhető vezikuláris RNS és DNS mennyisége alacsony, így rutinszerűen 

alkalmazható diagnosztikai eljárásokhoz nemcsak a vezikulák vérből való kinyerését, 

hanem a vezikuláris nukleinsavak detektálását is optimalizálni kell.  

 

2.1.5. Antibiotikum kezelés mellett termelődő extracelluláris vezikulák 

 

Ismerve a tényt, miszerint a sejtek eltérő funkcionális állapotában eltérő 

mennyiségű és molekuláris összetételű EV-ket termelnek, célunk volt különböző 

sejtállapotok mellett az EV-k DNS tartalmát megvizsgálni (81,113). Ehhez a doktori 

munkám során ciprofloxacin antibiotikummal kezeltünk emlős sejteket, és analizáltuk a 

ciprofloxacinnak a sejtekre, valamint a termelt EV-kre kifejtett hatásait. Célunk volt, 

hogy az EV-k DNS tartalmát ciprofloxacin antibiotikumos kezelés, valamint további 

sejtaktiváció és apoptózis indukció mellett is jellemezzük (114). 

Bizonyos antibiotikumok a célzott patogénekre kifejtett hatásokon kívül az emlős 

sejtekben zajló folyamatokat is módosítják, mely változások közül elsődlegesen a 

szekretált citokineket (115,116), a sejtciklust szabályozó fehérjéket (117), valamint az 

apoptózisban (116,118) fontos szerepet játszó fehérjéket tanulmányozták az 

irodalomban. Az antibiotikummal kezelt sejtek vizsgálatán kívül az antibiotikumok EV-

kre kifejtett hatásáról azonban még kevesen számoltak be. Egy 2014-ben megjelent 

közleményben rámutattak az antibiotikumok EV-ket módosító szerepére, melyben 

gentamicin antibiotikumos kezelést alkalmaztak in vivo patkányokon (119). A 
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gentamicin az aminoglikozidok családjába tartozó antibiotikum, melynek hosszantartó 

alkalmazása bizonyítottan vesekárosító (nephrotoxikus) hatású. Abdeen és munkatársai 

patkányokon végzett kísérleteikkel bebizonyították, hogy egy nap gentamicin kezelés 

után a vizeletben megnőtt az aquaporin-2 és a Tsg101 fehérjéket hordozó exoszómák 

mennyisége, 7 nap kezelés után pedig az aquaporin-2 tartalmú exoszómák 

mennyiségének csökkenését tapasztalták. Eredményeik alapján feltételezik, hogy az 

aquaporin-2 és a Tsg101 fehérjéket hordozó exoszómák a vizeletből potenciális 

biomarkerek lehetnek a korai és a késői gentamicin-indukált nephrotoxicitás 

diagnosztikájában (119). 

A doktori munkám során alkalmazott ciprofloxacin a 4-fluorokinolon családba 

tartozó antibiotikum, melyet széles körben alkalmaznak bakteriális fertőzések ellen, 

valamint in vitro sejtkultúrák tenyésztése során Mycoplasma fertőzések megelőzésére és 

kezelésére is. A ciprofloxacin hatásmechanizmusa a bakteriális DNS giráz enzim 

gátlásán alapul (120,121), azonban antibakteriális hatása mellett kimutatták, hogy 

módosítja az emlőssejtekben a topoizomeráz II enzim működését is, kiváltképpen annak 

mitokondriális izoformáját. A topoizomeráz II (és a bakteriális DNS giráz is) a DNS 

harmadlagos szerkezetének változtatására képes, mely során a DNS lánc feltekeredését 

(„supercoiling”) is megszünteti. A mitokondriális topoizomeráz II gátlásával a mtDNS 

harmadlagos szerkezete nem megfelelően szabályzott, ami pedig hibás mtDNS 

replikációhoz, mtDNS fragmentációhoz és mennyiségének csökkenéséhez vezet 

(122,123). Megfigyelések alapján azt lehet elmondani, hogy a hosszantartó 

ciprofloxacin kezelés 10 µg/ml koncentráció felett oxidatív stresszt, reaktív oxigén 

gyökök termelését, mitokondriális diszfunkciót, és az elektrontranszport lánc hibás 

működését eredményezi emlős sejtekben (11,117,124-126). Ezen megfigyelések közül 

számos eredményt humán limfocita sejteken (126), valamint egy humán leukémiás T 

sejtvonalon, a Jurkat sejteken mutattak ki. A mitokondriális hatásokon kívül a sejtek 

ciprofloxacinnal való kezelésének genotoxikus hatását is bebizonyították, melynek 

következményeként aneuploidia (kromoszómaszámbeli mutáció) jöhet létre. A 

ciprofloxain hatására kialakult aneuploid mutációkat szintén Jurkat sejteken igazolták 

25 µg/ml koncentrációjú 6-11 napig tartó ciprofloxacin kezelés mellett (117). A 

ciprofloxacin tehát genetikai instabilitást okoz, mely elméletileg akár tumorsejtek 

kialakulását is eredményezheti (127,128). A 25 µg/ml koncentráció felett alkalmazott 
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ciprofloxacin továbbá bizonyítottan sejt proliferáció gátlást, 80 µg/ml koncentráció 

felett pedig már fokozott sejthalált indukál Jurkat sejtekben (117).  

Doktori munkám során vizsgáltuk vajon kimutatható-e a ciprofloxacin kezelés 

irodalmilag igazolt oxidatív károsító, mitokondriális diszfunkciót okozó hatása az emlős 

sejtek által szekretált EV-k szintjén is. Tekintve, hogy az alacsony ciprofloxacin 

koncentráció mellett (10 µg/ml) is már bizonyítottan bekövetkezik a sejtek oxidatív 

károsodása, és a mitokondriumok hibás működése a sejtek viabilitásának csökkenése 

nélkül (11), így a doktori munkám során is ezzel a ciprofloxacin koncentrációval 

dolgoztunk. 

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA: European Medicines Agency) és az 

Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA: Food and Drug Administration) 

jelentései alapján a ciprofloxacin terápia felnőtteknél általában 7-14 napig terjed, de 

súlyosabb fertőzés esetén akár 3 hónapig is elnyúlhat a kezelés ideje. Az alkalmazott 

ciprofloxacin dózis a bakteriális fertőzés súlyosságától függ (129). Húgyúti 

fertőzéseknél a súlyosságtól függően 250-750 mg, a csontok és az ízületek, továbbá az 

alsó légutak fertőzése esetén pedig 500-750 mg ciprofloxacin dózis szájon át történő 

adminisztrációját írják elő a hatóságok. A 250 mg dózis alkalmazása után 1-2 órával a 

vizeletben lévő ciprofloxacin koncentráció már a 200 μg/ml értéket is meghaladja, majd 

8-12 óra elteltével ez lecsökken 30 μg/ml koncentrációra. A ciprofloxacinra vonatkozó 

információkról az EMA jelentése (referenciaszám: CHMP/384874/08) alapján, valamint 

az NCBI, PubChem Compound adatbázisából értesültünk (PubChem CID: 2764). 

Ezen adatok alapján klinikai relevanciája is van a doktori munkám során feltett 

kérdésünknek azaz, hogy a hosszantartó (>14 nap) alacsony dózisú (10 μg/ml) 

ciprofloxacin kezelésnek van-e kimutatható hatása az emlős sejtekre, valamint az 

általuk szekretált EV-kre. 
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3. Célkitűzések 

 
1. Ciprofloxacin kezelés hatásainak vizsgálata in vitro tenyésztett Jurkat, 

MiaPaCa és U937 sejtekre és a sejtek által termelt EV-kre: 

 Sejtek in vitro viabilitásának vizsgálata áramlási citométerrel 

 Jurkat sejtek proteomikai analízise 

 Sejtek által termelt EV-k előállítása és áramlási citometriai vizsgálata 

 

2. Ciprofloxacin kezelt Jurkat sejt eredetű EV-asszociált DNS kimutatása: 

 EV minták DNS analízise az EV-k DNáz I emésztése előtt és után 

 Extravezikuláris DNS exoszómákkal alkotott komplexének vizsgálata 

OptiprepTM denzitás gradiens ultracentrifugálással, és magas 

sókoncentrációval történő elúcióval 

 

3. Ciprofloxacin kezelt Jurkat sejt eredetű EV-k vizsgálata optikai bioszenzorral: 

 EV-k adhéziójának jelölésmentes vizsgálata fibronektin felületre 

 DNáz I kezelt és kezeletlen exoszómák adhéziója fibronektin felületre 

 

4. Ciprofloxacin kezelt kontroll, aktivált és apoptotikus Jurkat sejt eredetű EV-k 

jellemzése: 

 Jurkat sejtek aktivációjának és apoptózisának optimalizálása, sejtek 

proteomikai analízise tömegspektrometriával 

 Termelt EV-k méreteloszlásának és morfológiájának vizsgálata IZON 

qNano módszerrel és transzmissziós elektronmikroszkópiával 

 DNáz I kezelt és kezeletlen EV-eredetű DNS izolálása, genomiális és 

mitokondriális DNS szekvenciák elektroforetikus analízise 

 Termelt EV-k proteomikai vizsgálata tömegspektrometriai analízissel 

 

5. EV-TRACK tudásbázis létrehozása, kísérleti eredmények összesítése, 

következtetések a tudásbázis további bővítésére 
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4. Módszerek 

 
4.1. Sejtvonalak tenyésztése 

 
A Jurkat humán leukémiás T sejtek (ATCC), valamint az U937 humán mieloid 

leukémia sejtek (ATCC) tenyésztéséhez RPMI médiumot (Sigma), míg a humán 

hasnyálmirigy tumor eredetű MiaPaCa sejtek tenyésztéséhez DMEM médiumot 

(Sigma) használtunk. A médiumot 10% magzati borjúsavóval (FBS: fetal bovine serum, 

Gibco), 2 mM glutaminnal és 0,5% antibiotikum/antimikotikum oldattal (AB/AM: 

Antibiotic-Antimycotic 100X, Thermo Fisher Scientific) egészítettük ki. Az AB/AM 

Amphotericin B, Penicillin és Streptomycin tartalmú oldat, melyet a teljes mikrobiális 

tisztaság érdekében alkalmaztunk alacsony dózisban. Irodalmi adatok és a sejtek 

állapota alapján feltételezhető, hogy a 0,5%-os AB/AM oldat nem váltott ki 

citotoxicitási reakciót a tenyésztett sejtekben (130,131). A sejteket a tenyésztő 

médiumban 37°C-on, 5%-os CO2 tartalom mellett inkubátorban tartottuk fenn. A 

sejteket a folyékony nitrogénből való kivétel után legalább egy hétig ciprofloxacin 

nélkül tenyésztettük, mivel a kiolvasztás utáni korai ciprofloxacin kezelés a sejtek 

elpusztulását eredményezhetik. A vizsgálatokhoz a Jurkat, az U937 és a MiaPaCa 

sejteket 10 µg/ml ciprofloxacin antibiotikummal kezeltük a kísérletek előtt legalább 

14 napon keresztül. A Jurkat és az U937 szuszpenziós sejteket maximum 106 sejt/ml 

koncentrációig növesztettük fel. A MiaPaCa sejtek passzálását pedig 70-80%-os 

konfluencia szint elérésekor végeztük el. Immunoassay vizsgálatok alapján igazoltuk a 

sejtkultúrák Mycoplasma mentességét. Ezen felül a kísérletek megkezdésekor 

vizsgáltuk a sejtek viabilitását annak érdekében, hogy az analizált EV-k túlnyomó 

többségben élő sejtekből származzon. A viabilitás meghatározása tripánkék exklúzió 

alapján fénymikroszkóppal, valamint annexinV és propidium jodid (PI) jelölés mellett 

áramlási citometriával történt. Az EV-k izolálásához a sejtek tápmédiumát 

szérummentes médiumra cseréltük, hogy elkerüljük az FBS eredetű EV-kkel való 

szennyeződés lehetőségét. Ehhez a sejteket 300g fordulatszámon 10 percig 

centrifugáltuk, majd mostuk PBS-ben, Ezután tripánkékkel való festéssel Bürker 

kamrában megszámoltuk az élő, vagyis a tripánkékkel nem festődő sejteket. A tripánkék 
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DNS festék csupán a halott, nekrotikus sejteket festi meg, melyek plazmamembránja 

átjárhatóvá válik a lipofób festék számára. Az élő sejteket megszámolva, a Jurkat és az 

U937 sejtek koncentrációját 8x105 sejt/ml-re állítottuk be, majd ismételt centrifugálással 

a tenyésztést szérummentes médiumban folytattuk tovább kísérlettől függően 6 vagy 

24 órán át. A MiaPaCa sejteket pedig 90%-os konfluencia mellett tenyésztettük 24 órán 

át. 

 

 

4.2. Extracelluláris vezikulák előállítása és tisztítása 

 

Az EV-k izolálásához a differenciál ultracentrifugálás mellett gravitációs szűrést 

is alkalmaztunk, melyek lépéseit röviden a 2. táblázatban foglaltuk össze. Izolálás során 

először a szérummentes médiumban tenyésztett Jurkat és U937 sejteket, valamint a 

letapadó MiaPaCa sejtek felülúszóját az inkubációs idők letelte után 300g fordulaton 

10 percig centrifugáltuk, majd a sejtmentes felülúszók további 2000g fordulatú 

20 perces centrifugálásával a sejt törmelékeket és az apoptotikus testeket (APO) 

ülepítettük. A 2000g pelletet PBS-ben szuszpendáltuk fel, majd a nagyobb 

sejttörmelékek eltávolítására a szuszpenziót 5 µm pórusú filteren keresztül gravitációs 

szűréssel tovább tisztítottuk. Az APO pelletet a filtrátumból egy újabb 2000g fordulatú 

20 perces centrifugálásával állítottuk elő. Az első 2000g fordulatú centrifugálási lépés 

során nyert felülúszót egy 800 nm pórusú filteren (Whatman CA filter, Sigma) keresztül 

gravitációs szűréssel tovább tisztítottuk, majd a filtrátumot 12500g fordulaton  

(JA-25.15 rögzített szögű rotorban, Beckman Coulter) 40 percig, 16°C-on 

centrifugáltuk, amivel megkaptuk a mikrovezikula (MV) pelletet. Az MV pellet 

felülúszóját egy 200 nm pórusú filteren (Minisart CA filter, Sartorius) keresztül 

gravitációs szűréssel tisztítottuk, majd a filtrátumot maximális 100000g fordulaton 

(32506 RPM) 70 percig, 4°C-on ultracentrifugáltuk, amivel az exoszóma (EXO) pelletet 

állítottuk elő. Az ultracentrifugálást egy OptimaTM MAX-XP asztali ultracentrifugában 

végeztük el, az MLA-55 típusú rotor (Beckman Coulter) alkalmazásával.  

Az előállított MV és az EXO pelleteket PBS-ben szuszpendáltuk fel, majd az MV 

mintát 12500g sebességgel 40 percig, az EXO mintát pedig 100000g sebességgel 

70 percig újra lecentrifugáltuk. Az APO, MV és EXO üledékeket a további 
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kísérletekhez alkalmas pufferben (annexinkötő puffer vagy PBS) szuszpendáltuk fel. 

Amennyiben szükséges volt, a mintákat PBS-ben maximum egy napon keresztül 4°C-on 

tároltuk.  

 

 

2. táblázat: Az extracelluláris vezikula frakciók (APO, MV, EXO) előállításához 

alkalmazott módszerek és jellemző paramétereik. 

Lépés Módszer Jellemző paraméterek Előállított EV frakció 

1. centrifugálás 300g, 10 perc, 25°C sejt pellet 

2. centrifugálás 2000g, 20 perc, 16°C APO pellet 

3. gravitációs szűrés 0,8 µm - 

4. centrifugálás 12500g, 40 perc, 16°C MV pellet 

5. gravitációs szűrés 0,2 µm - 

6. ultracentrifugálás 100000g, 70 perc, 4°C EXO pellet 

 

 

4.2.1. OptiprepTM sűrűség gradiens ultracentrifugálás 

 

A 100000g fordulaton történő ultracentrifugálás során az EXO-kon kívül más 

anyagok is szedimentálódhatnak, mint például a sejtek által szekretált molekulák 

(fehérjék, nukleinsavak), vagy a nekrózissal elhalt sejtekből származó fehérje-DNS 

aggregátumok és kisebb sejttörmelékek. A Jurkat sejt eredetű EXO-kat ezért az első 

100000g ultracentrifugálási lépés után további tisztításnak vetettük alá. OptiprepTM 

denzitás gradienst hoztunk létre az irodalomban ismertetett protokoll alapján (132), 

mely során ultracentrifuga csövekben 1-1 ml 40%, 20%, 10% és 5% iodixanol oldatokat 

rétegeztünk egymásra. Ezeket a különböző sűrűségű oldatokat egy előre elkészített 

iodixanol munkaoldatból hígítottuk ki az alábbi összetételű homogenizáló pufferrel: 

0,25 M szukróz, 1 mM EDTA, 10 mM Tris-HCl (pH 7,4) (132). Az iodixanol 

munkaoldathoz pedig OptiPrepTM (60%) vizes iodixanol oldatot az alábbi összetételű 

pufferben hígítottuk: 0,25 M szukróz, 6 mM EDTA, 60 mM Tris-HCl (pH 7,4) (132).  

A kísérlethez az EXO preparátumot ciprofloxacin kezelt Jurkat sejtek (összesen: 

1,7x108 sejt) felülúszójának differenciál centrifugálásával és gravitációs szűrésével 
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állítottuk elő, a fentebb ismertetett protokoll alapján (132). A PBS-ben felszuszpendált 

EXO mintát óvatosan az OptiprepTM gradiens tetejére, a legalacsonyabb sűrűségű 

iodixanol rétegre pipettáztuk. A sűrűség alapú elválasztást egy 18 órán át tartó 100000g 

fordulatú ultracentrifugálással értük el 4°C-on, kilendülő rotorban (MLS-50 rotor, 

Beckman Coulter). Ultracentrifugálás után a centrifugacsövekből kilenc azonos 

térfogatú (0,5 ml) frakciót pipettáztunk Eppendorf csövekbe. A legkisebb sűrűségű 

frakció (fr1) volt a centrifugacső tetején, amit összevegyítettünk a következő frakcióval 

(fr2), és így a kísérletek további fázisaiban ezeket együtt vizsgáltuk (fr1-2). A 

legnagyobb sűrűségű 9-es frakció (fr9) pedig a centrifugacső legalján volt.  

Az OptiprepTM frakciók sűrűségének meghatározásához az ismert összetételű 

40%, 20%, 10% és 5% iodixanol oldatok abszorbanciáját (340 nm hullámhosszúságon) 

spektrofotométerrel, tömegét pedig mérleggel megmértük, így kaptunk egy lineáris 

összefüggést az abszorbancia és a sűrűség értékek között. Majd a kilenc OptiprepTM 

frakció abszorbanciáját is megmérve, az illesztett egyenes egyenletéből meg tudtuk 

határozni a frakciók sűrűségét. Az előállított nyolc OptiprepTM frakciót PBS-sel 

kihígítva ismét ultracentrifugáltuk 100000g fordulaton 3 óra alatt 4°C-on. Az 

OptiprepTM frakciókból előállított üledékeket aztán ismét PBS-ben szuszpendáltuk fel a 

további áramlási citometriai vizsgálathoz. 

 

 

4.3. Jurkat sejtek aktiválása és apoptózis indukciója 

 

A ciprofloxacin kezelt Jurkat sejtek által konstitutív módon szekretált EV-k 

jellemzésén kívül vizsgálatunk tárgyát képezte még két eltérő funkcionális sejtállapot 

során képződő EV-k vizsgálata is. Ehhez ciprofloxacin kezelt Jurkat sejteken 

beállítottuk a sejtaktivációt, valamint az apoptózis indukciót, mely kezelések EV-kre 

kifejtett hatásait vizsgáltuk. Irodalmi adatok alapján ismert, hogy az aktivált T sejtekben 

a ciprofloxacin kezelés hamarabb elindítja az apoptózis folyamatát, a ciprofloxacin 

kezelés nélküli sejtekhez képest (133). Feltételeztük tehát, hogy a ciprofloxacin kezelt 

Jurkat sejtek aktivációja és apoptózis indukciója módosíthatja a szekretált EV-k 

mennyiségét és összetételét.  
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A Jurkat sejtek aktivációját egy nem T sejt receptor-függő módon értük el, 

kétféle jelátvitel együttes aktiválásával, az A23187 Ca2+ ionofór és a forbol-12-

mirisztát-13-acetát (PMA: phorbol-12-myristrate-13-acetate) kombinációjával, mivel 

irodalmi adatok alapján az A23187 ionofór a PMA-val kombinálva hatékonyabban 

aktiválja a T sejteket (134). Az A23187 megnöveli a sejtek permeabilitását a kétértékű 

kationok számára, ami következtében megnő az intracelluláris Ca2+ szint. A PMA 

kismolekulával együtt alkalmazva pedig a sejtaktiváló hatás kiterjed a protein kináz C 

fehérjére is. Kísérleteinkben 0,1 μM A23187 ionofórral kombinált 20 ng/ml PMA-t 

alkalmaztunk hat órán át tartó inkubáció mellett 37°C-on. A koncentrációkat irodalmi 

adatok alapján választottuk (135), valamint előzetes titrálással, áramlási citomrtria 

segítségével optimalizáltuk. A titrálás során vizsgáltuk a 0,1 μM A23187 koncentráción 

kívül a 0,5 μM és a 2,5 μM A23187 koncentrációk hatását is. A ciprofloxacinnal kezelt 

Jurkat sejtek A23187 + PMA általi aktivációját az intracelluláris Ca2+ szint mérésével 

igazoltuk áramlási citometriával. Mivel a túlzott sejtaktiváció mellett a sejtekben 

beindul az aktiváció-indukált sejthalál mechanizmusa (136), ezért ennek elkerülése 

érdekében vizsgáltuk az A23187 + PMA által indukált apoptózist és nekrózist is. 

A sejtaktiváción kívül beállítottuk a Jurkat sejtek apoptózisát is, amihez 

bakteriális staurosporint (STS) használtunk. Az STS a protein kinázok gátlásával 

indukál programozott sejthalált a sejtekben, mivel a kinázok ATP-kötő helyére az ATP 

molekuláknál nagyobb affinitással kapcsolódik (137). Az apoptózis beállításához 

elvégeztük az STS titrálását, valamint vizsgáltuk az STS kezelés időfüggését is. Ehhez 

az STS-t 0,1 µM, 0,5 µM, 2,5 µM és 5 µM koncentrációkban, különböző inkubációs 

idők mellett (3, 6, 9 és 24 óra) alkalmaztuk. Célunk volt, hogy STS kezelés hatására a 

legtöbb sejt az apoptózis folyamatában legyen, viszont kevés sejt lépje túl a 

programozott sejthalálnak azt a küszöbét, ami után már nekrózisról beszélünk. Nekrózis 

alatt a sejtmembrán integritása megszűnik, és in vivo gyulladást és immunsejt aktivációt 

eredményez (138), míg in vitro körülmények között is a sejtek szétesésével és a sejtmag 

állományának sejtközötti térbe történő kikerülésével kell számolni (139). Az apoptózis-

nekrózis megfelelő arányát áramlási citométerrel állítottuk be, a sejtek további 

morfológiai eltéréseit pedig fluoreszcens mikroszkóppal elemeztük. 
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4.4. Sejtek fluoreszcens mikroszkópiája 

 

Az aktivált és apoptotikus Jurkat sejteket az EVOS FL digitális fluoreszcens 

mikroszkóppal (EVOS FL Color Imaging System, Thermo Fisher Scientific) 

vizualizáltuk. Ehhez a különböző funkcionális állapotban lévő sejteket megfestettük 

PKH67 membránfestékkel (Sigma), valamint DNS-hez kötődő DAPI (Prolong Gold 

antifade reagent with DAPI, Thermo Fisher Scientific) festékkel. A tápmédiumban lévő 

sejteket először külön-külön lecentrifugáltuk, majd PBS-ben mostuk, végül a PKH67 

festéshez szükséges Diluent C oldatban közvetlenül a festés előtt felszuszpendáltuk. A 

PKH67 festéket Diluent C oldatban hígítottuk ki, majd ehhez adtuk hozzá a Jurkat 

sejtszuszpenziót. A PKH67 festés 2 µM végkoncentrációban 10 percen keresztül, 

szobahőmérsékleten zajlott. Az inkubáció letelte után a jelölést 10% FBS tartalmú 

médiummal leállítottuk, majd a sejteket lecentrifugáltuk, valamint kétszer PBS-ben 

megmostuk. A PKH67-jelölt sejteket (összesen kb. 5x105) citocentrifugával (Shandon, 

Cytospin3, Thermo Fisher Scientific) egy tárgylemezre centrifugáltuk. A tárgylemezen 

a sejteket 4%-os paraformaldehiddel 5 percen keresztül fixáltuk, majd mostuk PBS-ben. 

Ezt követően a fixált, PKH67-jelölt sejteket DAPI festékkel is megfestettük. Ehhez egy 

olyan reagenst alkalmaztunk, ami közvetlenül a tárgylemezre csepegtetve megfesti a 

nukleáris anyagot DAPI-val, valamint védelmet nyújt és stabilizálja a fluoreszcens 

festékeket a mikroszkópiai analízis során bekövetkező esetleges intenzitás csökkenéstől.   

 

 

4.5. Áramlási citometria 

 

4.5.1. Jurkat sejtek intracelluláris Ca2+ szintjének monitorozása 

 

A Jurkat sejtek aktivációját az intracelluláris Ca2+ szint növekedésével igazoltuk. 

Ehhez a sejteket egy sejt permeábilis Ca2+ indikátorral, a Fluo-4 fluoreszcens festékkel 

festettük meg (Thermo Fisher Scientific) (140), ugyanis az intracelluláris Ca2+ szint 

növekedése a Fluo-4 fluoreszcencia jel emelkedéséhez vezet. A vizsgálathoz teljes 

RPMI médiumban fenntartott ciprofloxacin kezelt Jurkat sejteket használtunk, PBS-ben 

történő egyszeri mosás után. A sejteket 300g fordulaton 10 percig centrifugáltuk, majd a 
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pelletet szérummentes RPMI-ben szuszpendáltuk fel 106 sejt/ml koncentrációban. A 

Fluo-4 festést 1 µM koncentrációban végeztük el a sejteken, 30 percen keresztül 37°C-

on. Az inkubációt követő centrifugálás után kétszer mostuk a jelölt sejteket PBS-ben, 

majd 10% FBS tartalmú RPMI-ben szuszpendáltuk fel, és további 30 percig inkubáltuk 

a sejteket 37°C-on, hogy a nem kötődő festéktől megszabaduljunk. A sejteket aztán 

centrifugáltuk, és végül 1 ml annexinkötő pufferben (BD Biosciences) szuszpendáltuk 

fel a mérésekhez. Az annexinkötő puffer Ca2+-t tartalmaz, ami biztosítja a sejtek 

A23187 ionofórral történő aktiválása során megnövekvő Ca2+ szintjét. A különböző 

koncentrációjú A23187 ionofór hatására figyeltük a Ca2+ influx változását az időben a 

Fluo-4 jelölt sejteken. Egy pár perces alapvonal után a mérést egy rövid időre 

leállítottuk, hogy különböző koncentrációjú A23187 ionofórt adjunk a sejtekhez, majd 

azonnal folytattuk tovább a mérést. A Ca2+ influx mértékével arányos Fluo-4 

fluoreszcencia jelet legalább 5 percig regisztráltuk. A méréseket egy FACS Calibur 

áramlási citométeren (BD Biosciences) végeztük el, majd az adatokat a FlowJo 

szoftverben (Treestar) értékeltük ki. 

 

4.5.2. Sejt viabilitás és sejthalál vizsgálata 

 

Kísérleteink előtt rendszeresen monitoroztuk áramlási citométerrel a sejtek 

életképességét az apoptotikus és a nekrotikus sejtek arányának feltüntetésével. A Jurkat 

sejtek aktivációjának és apoptózisának optimális beállításához azonban részletesebben 

is tanulmányoztuk a funkcionálisan módosult állapotú Jurkat sejtek életképességét. A 

vizsgálandó Jurkat sejtkultúrát először egy 300g fordulatú 10 perces centrifugálással 

ülepítettük, majd PBS-ben mostuk. A sejt pelletet a festéshez annexinkötő pufferben 

szuszpendáltuk fel, majd annexinV-FITC és PI dupla jelölést alkalmaztunk a sejteken 

(141). Apoptózis hatására jellemzően megnövekszik a foszfatidilszerin molekulák 

mennyisége a sejtek külső membránjában, amihez az annexinV-FITC fluoreszcens 

fehérje hozzá tud kötődni (141). Az annexinV-FITC jelölést 100 µl annexinkötő 

pufferben végeztük el, melyhez 1,5 μl annexixV-FITC jelölőt tettünk (Sony 

Biotechnology). A jelölést 20 percig sötétben, szobahőmérsékleten végeztük. A festés 

után a mintákat annexinkötő pufferrel 300 μl térfogatra hígítva mértük meg. 

Közvetlenül a mérések előtt festettük a mintákat 1 µg/ml koncentrációban alkalmazott 
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PI-vel is, ami egy DNS interkaláló festék, vagyis a DNS kettős hélix belső részében 

lévő bázisok közé képes kötődni. Az élő sejtek plazmamembránja átjárhatatlan az 

impermeábilis PI számára, viszont nekrózis során a sejtmembrán integritása megszűnik, 

így a PI már képes lesz bejutni a sejtekbe és megfesteni a DNS-t. Az annexinV-FITC + 

PI kettős festéssel az alábbi négy sejtpopulációt tudjuk áramlási citometriás méréssel 

elkülöníteni: 

 

1. élő sejtek – annexinV-FITC negatív / PI negatív kapuban 

2. korai apoptotikus sejtek – annexinV-FITC pozitív / PI negatív kapuban 

3. késői apoptotikus/nekrotikus sejtek – annexinV-FITC pozitív / PI pozitív 

kapuban 

4. késői nekrotikus sejtek – annexinV-FITC negatív / PI pozitív kapuban 

 

Az aktivált és apoptotikus Jurkat sejtek viabilitásának meghatározására 

alkalmaztunk egy további jelölést is, a nonil-akridin-narancs (NAO: nonyl-acridine-

orange, Sigma) festést. A NAO egy sejt permeábilis festék és a mitokondriális 

kardiolipin molekulákhoz képes kötődni. A kardiolipin a mitokondriális belső 

membránban található, melynek oxidációja jellemző az apoptózis folyamatára. A NAO 

a redukált kardiolipin molekulákhoz kötődik, míg az oxidált formához nem, így 

apoptózis során csökken a sejtek NAO fluoreszcencia intenzitása. A sejteket 0,1 µM 

NAO-val 20 percen keresztül inkubáltuk 37°C-on, majd 300g 10 perces centrifugálást 

követően mostuk PBS-ben. A nem specifikusan kötött NAO festéket egy további 

mosással távolítottuk el, majd a festett sejteket annexinkötő pufferben szuszpendáltuk 

fel, és mértük áramlási citométeren. A mintákat egy percen keresztül, közepes 

sebességgel mértük. Negatív kontrollként mindig megmértük a jelöletlen sejteket, 

valamint az annexinkötő pufferben oldott festékek hátterét. A kompenzáció 

beállításához egyszeresen festett sejteket vizsgáltunk. 

 

4.5.3. Extracelluláris vezikulák áramlási citometriája 

 

A különböző típusú EV-k áramlási citometriás méréseihez eltérő jelölési 

protokollokat alkalmaztunk. Mivel a konvencionális áramlási citométerek eredetileg 
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sejtek, sejtes méretű részecskék mérésére lettek tervezve, így a kisméretű EXO-k 

(melyek átmérője <100 nm) az esetünkben is alkalmazott FACS Calibur készülék 

detektálási tartományába nem estek bele. Ebből kifolyólag a nagyobb mérettartományba 

eső APO-k és MV-k esetében direkt módon, míg a kisméretű EXO-k esetében indirekt 

módon, latex gyöngyökhöz való konjugálással történt a jelölés és a mérés.  

Az izolált és PBS-ben mosott APO és MV pelleteket 50 µl annexinkötő pufferben 

szuszpendáltuk fel, és 1,5 μl annexinV-FITC hozzáadása után 30 percen keresztül 

festettük szobahőmérsékleten, majd az inkubálás után 300 μl-re annexinkötő pufferrel 

kihígítva azonnal megmértük. Az annexinkötő puffert a 10x-es töménységű 

annexinkötő pufferből desztillált vízzel való hígítással állítottunk elő. Az 1x-es puffert 

ezután egy 200 nm pórusú filteren keresztül átszűrtük a nagyobb szemcsék eltávolítása 

érdekében, így az EV-k mérése során kisebb háttérzajjal tudtunk számolni. Az izolált, 

majd PBS-ben mosott EXO-kat 50 µl PBS-ben szuszpendáltuk fel, majd minden 

mintához 10 µl latex gyöngyöt (Aldehyde/Sulfate latex, 4% w/v 4 μm, Thermo Fisher 

Scientific) pipettáztunk. Az inkubálás 30 percig tartott szobahőmérsékleten. Az általunk 

felhasznált latex gyöngyök gyártója által ismertetett átlag átmérője 4 µm volt, melyek 

felületét szulfát és aldehid csoportokkal módosítottak fehérjék nem-specifikus 

megkötése céljából. Az EXO-kkal konjugált latex gyöngyök (a továbbiakban lat-EXO 

rövidítést alkalmazva) szabad felületét blokkoltuk a következő lépések során, hogy 

elkerüljük a jelölőként alkalmazott antitestek kötődését a latex gyöngyök még szabad 

felületéhez. Először 100 mM végkoncentrációban glicin oldatot alkalmaztunk, majd 1% 

végkoncentrációjú marha szérum albumin (BSA: bovine serum albumin) oldatot. A 

glicinnel való inkubálás 30 percen át tartott, ezután pedig BSA-val inkubáltuk két órán 

át a lat-EXO-kat szobahőmérsékleten. Negatív kontrollnak EXO konjugáció nélküli 

latex gyöngyöket is alkalmaztunk, melyeket a lat-EXO-khoz hasonlóan glicinnel és 

BSA-val blokkoltunk. A kontroll gyöngyök jelölésével a festékek háttér 

fluoreszcenciáját tudtuk megállapítani. Eppendorf csövekben a gyöngyöket PBS-ben 

hígítottuk a blokkolás után, majd lecentrifugáltuk 2000g fordulaton 10 percig. Az 

ülepített lat-EXO-kat további mosási lépések közbeiktatása után festettük. A mosást 

PBS-ben, illetve az exoszómális DNS vizsgálatához különböző NaCl koncentrációjú 

(0,1 M, 1 M és 2 M) annexinkötő pufferben végeztük el, majd a gyöngyöket ismét 

lecentrifugáltuk. A lat-EXO-k festését minden esetben 50 µl annexinkötő pufferben 
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végeztük el. Az autofluoreszcenciát jelöletlen, annexinkötő pufferben lévő lat-EXO-k 

vizsgálatával határoztuk meg.  

Az APO, MV és lat-EXO mintákat a sejtekhez hasonlóan festettük annexinV-

FITC, PI jelölőkkel. Ezeken kívül antitest alapú jelölést is végeztünk a vezikulákon, 

mely során anti-CD63-PE (Sigma), valamint hiszton fehérje specifikus anti-H2B-FITC 

(Merck Millipore) antitesteket használtunk. Az EV mintákhoz 1,5 µl antitesteket 

pipettáztunk. A festések szobahőmérsékleten, sötétben 20 percen keresztül zajlottak, 

kivéve a PI esetében, amit a mérés előtt közvetlenül adtunk hozzá a mintákhoz. A 

méréshez a mintákat annexinkötő pufferrel 300 µl-re egészítettük ki. Az áramlási 

sebességet a legalacsonyabb fokozatra állítottuk, és a mérések időtartamát egy percre 

állítottuk be. 

A mérések alkalmával a vezikuláris struktúrák jelenlétét differenciál detergens 

lízissel is igazoltuk. Munkacsoportunk korábbi eredményeivel már bebizonyítottuk, 

miszerint a membránnal körülhatárolt EV-k a Triton X-100 detergens alacsony 

koncentráció tartományára is érzékenyek, amely még nem okozza a fehérje 

aggregátumok, és az immunkomplexek szétesését, viszont az EV-k integritását 

megszünteti  (142). A Triton X-100 a nagyobb méretű vezikulákat (APO, MV) már a 

0,05-0,5% koncentrációban képes lizálni, viszont a fehérje aggregátumokat ez a 

koncentrációjú detergens még nem befolyásolja. Egy nemrégiben megjelent 

publikációnkban különböző összetételű detergensek lizáló képességét APO, MV és 

EXO mintáknál is megvizsgáltuk. Kimutattuk, hogy az EV szubpopulációk (APO, MV 

és EXO) lízise eltérő detergens koncentrációk alkalmazása mellett valósul meg (38). 

Eredményeink alapján a legkisebb méretű EV-k, az EXO-k a detergensekkel történő 

lizálásra ellenállóbbak voltak az APO-knál és az MV-knél. Megállapítottuk, hogy a 

Triton X-100 a 0,075% feletti koncentrációban már az APO-k és az MV-k lizálásán 

kívül a legkisebb méretű EXO-k lízisét is okozza. Így a doktori munkám során az EV-k 

0,1% koncentrációjú Triton X-100 detergens kezelését alkalmaztuk, ami már mind az 

APO, MV és EXO struktúrákat lizálni képes, viszont a fehérje komplexeket nem 

befolyásolja. Ehhez, a jelölt EV-k áramlási citometriás mérését követően 0,1% 

végkoncentrációban Triton X-100 detergenst adtunk az EV mintákhoz, melyeket így 

ismételten megmértük. A pozitív kapukban detektált események, amennyiben 

vezikuláris struktúrákra utalnak, a vezikulák lízise következtében eltűnnek, így a 
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detergens hatására bekövetkező fluoreszcencia jel csökkenéssel igazolható a 

membránnal körülvett EV-k jelenléte az oldatban. 

 

 

4.6. Extracelluláris vezikulák DNS analízise  

 

4.6.1. Extracelluláris vezikulák DNáz I emésztése 

 

Az EV-k DNS tartalmát dezoxiribonukleáz I (DNáz I) enzimmel való emésztéssel 

is vizsgáltuk, mely képes az egyszálú és a duplaszálú DNS hasítására. A DNS 

hasításával oligo-dezoxi-ribonukleotidok jönnek létre 5’ foszfát véggel. Ehhez a 

vizsgálathoz először ciprofloxacin kezelt Jurkat sejtek (összesen 5x107 sejt) 

felülúszójából APO-kat, MV-ket és EXO-kat izoláltunk, majd az EV-k PBS-ben történő 

mosását követően a pelleteket 190 µl reakció pufferben szuszpendáltuk fel, melynek 

összetétele 200 mM Tris-HCl, 20 mM MgCl2 (pH 8,3) volt. Az EV mintákat két részre 

osztottuk, az EV minták egyik felét DNáz I enzimmel emésztettük, melyhez 5 µl 

1 unit/µl koncentrációjú DNáz I oldatot használtunk fel. Az EV minták másik feléhez, 

azaz a kezeletlen mintákhoz 5 µl reakció puffert pipettáztunk. A DNáz I emésztés 

15 percen át szobahőmérsékleten zajlott, majd a leállításhoz a DNáz I enzimet 10 µl 

50 mM EDTA-val inaktiváltuk. Majd a DNáz I kezelt és a kezeletlen mintákhoz is 

900 µl PBS-ben hígított 1x RNáz inhibitort tettünk (500x ProtectRNA RNase Inhibitor, 

Sigma). Az APO mintákat 2000g 20 perc, az MV-ket 12500g 40 perc, míg az EXO-kat 

100000g 70 perc alatt centrifugáltuk. Ezután a pelleteket a további kísérletekhez 

szükséges pufferben szuszpendáltuk fel. 

A DNáz I enzimmel kezelt és kezeletlen, lecentrifugált vezikula mintákat a 

kísérletektől függően PBS-ben, vagy RBC lízis pufferben szuszpendáltuk fel (Geneaid). 

Az RBC pufferben lizált EV mintákat 1 percig vortexeltük, és felhasználásig -20°C-on 

tároltuk, amíg a DNS-t ki nem izoláltuk. A DNS izoláláshoz a Genomic DNA Mini Kit 

által javasolt protokollt követtük (Geneaid). A mintákban lévő DNS-t megkötött 

oszlopokat mostuk, majd a DNS elúcióhoz mintánként 30 µl 70°C-ra előmelegített 

elúciós puffert alkalmaztunk. Az oszlopokat 14000 rpm fordulaton 30 másodpercig 

centrifugáltuk, az elúciós pufferben lévő tisztított DNS-t pedig felhasználásig -20°C-on 
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tároltuk. Az EV-kből izolált DNS koncentrációját 2 µl DNS minta felhasználásával a 

spektrofotometriás elven alapuló NanoDrop 1000 (Thermo Fisher Scientific) 

készüléken mértük meg, 260 nm hullámhosszúságon. Az izolált DNS minták 

fehérjékkel való szennyeződésének mértékét a 280 nm hullámhosszúságon történő 

méréseivel állapítottuk meg. 

Célunk volt a ciprofloxacin kezelt Jurkat sejt eredetű EV-asszociált DNS 

szekvenciák vizsgálata, mely izolálása és tisztítása után különböző módszereket 

alkalmaztunk. Polimeráz láncreakcióval (PCR: polymerase chain reaction) és agaróz 

gélelektroforézissel nukleáris és mitokondriális DNS szekvenciák jelenlétét vagy 

hiányát mutattuk ki az APO, MV és EXO szubpopulációkban. Az EV 

szubpopulációkból izolált DNS-t közvetlenül, amplifikálás nélkül is analizáltuk agaróz 

és kapilláris gélelektroforézissel „lab-on-a-chip” módszert alkalmazva. Ezeket a 

méréseket a következő alfejezetekben ismertetjük. 

 

4.6.2. Polimeráz láncreakció és agaróz gélelektroforézis 

 

A polimeráz láncreakcióval (PCR) célunk volt speciális DNS szekvenciáknak a 

kimutatása a mintákban kis mennyiségben lévő DNS szekvenciák felsokszorozásával. 

Az általunk vizsgált szekvenciák az alábbi DNS régiókban találhatóak: nukleáris 

GAPDH (Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase), nukleáris p53 (sejtes tumor 

antigén p53), nem-kódoló mitokondriális DNS kontroll régió, mitokondriálisan kódolt 

12S RNS (RNR1: mitochondrially encoded 12S RNA).  

A primerek szekvenciáit, kapcsolódási hőmérsékleteit, valamint az amplifikált 

DNS szakaszok méreteit a 3. táblázatban összesítettük, mely információkat irodalmi 

adatokból ismerjük (143-146). A PCR reakciókeverék tartalma az alábbi volt 

(Promega): 1x Green GoTaq Flexi Buffer, 0,6 mM MgCl2, 0,2 mM dNTP mix, 3-3 µM 

F primer és R primer, 1 unit GoTaq DNS polimeráz, 10 ng tisztított DNS, valamint 

DEPC víz, 37,2 µl végtérfogat. A PCR reakció a GeneAmp PCR System 9700 (Thermo 

Fisher Scientific) PCR készülékkel történt.  
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3. táblázat: PCR primerekre vonatkozó adatok. A primer párok (F – forward, R – 

reverse) szekvenciáinak, kapcsolódási hőmérsékleteinek, valamint az amplifikált DNS 

szekvenciák (amplikon) méretének összesítése. Az amplikonok méreteit bázispárban (bp) 

tüntettük fel. mt: mitokondriális, T: hőmérséklet. 

DNS 

szekvencia 
 Primer szekvencia 5’-3’ T 

Amplikon 

méret (bp) 

GAPDH 

F TGAAGGTCGGAGTCAACGGATTTGGT 
65°C 982 

R CATGTGGGCCATGAGGTCCACCAC 

p53 
F TCTTGCTTCTCTTTTCCTAT 

56°C 188 
R CGCTTCTTGTCCTGCTTGCT 

mt kontroll 

régió 

F TTAACTCCACCATTAGCACC 
58°C 440 

R GAGGATGGTGGTCAAGGGAC 

mt RNR1 
F CAACCTCACCACCTCTTGCT 

58°C 470 
R GTAAGGTGGAGTGGGTTTGG 

 

 

4. táblázat: A PCR reakció lépéseire vonatkozó adatok. A primerek kapcsolódási 

hőmérsékletei a 3. táblázatban láthatóak. 

Lépések Hőmérséklet (T) Idő Ciklusok száma 

kezdeti denaturáció 95°C 4 perc 1 

denauturáció 

primerek kötődése 

új szálak szintézise 

95°C 

3. táblázatban 

72°C 

30 sec 

1 perc 

30 sec 

35 

termináció 72°C 5 perc 1 
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A PCR termékeket 4°C-on tároltuk az agaróz gélelektroforézissel végzett 

analízisig. A p53 amplikonhoz 3%-os, a mitokondriális (kontroll régió és RNR1) és a 

GAPDH amplikonokhoz pedig 1,5%-os sűrűségű agaróz géleket használtunk. PCR 

amplifikálás nélkül, az EV mintákból izolált DNS-t 1,5% sűrűségű agaróz géleken 

vizsgáltuk. Az agarózt (Sigma) 1xTAE (Tris-acetát-EDTA) pufferben oldottuk be 

melegítéssel és kevergetéssel. Majd kb. 60°C-ra való visszahűtést követően 50 ml oldott 

agarózhoz 5 μl GelRed (Biotium) fluoreszcens nukleinsav festéket adtunk. A minták 

zsebeinek kialakításához szükséges, fésűvel ellátott kiöntő tálba öntöttük a festett, 

folyékony halmazállapotú agaróz gélt, aminek polimerizációja kb. 20 percet vett 

igénybe. A mintákat és a molekulasúly markert felvittük a már polimerizált fázisú gélre, 

majd elvégeztük a DNS elektroforézisét. A megfelelő tartományba eső GeneRulerTM 

1 kb Plus DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific) molekulasúly markert az amplikonok 

méretei alapján választottuk ki. A DNS futtatáshoz behűtött 1xTAE futtató puffert 

használtunk. Az elektroforézis állandó 100 V feszültség mellett történt, kb. 40 percen 

keresztül. Az elektroforézis végeztével pedig a gélben szétváló, GelRed által megfestett 

DNS sávokat UV fénnyel megvilágítva a FluorChem 5500 géldokumentációs 

rendszerrel detektáltuk. 

 

4.6.3. Agilent 2100 Bioanalyzer 

 

A doktori munkám során az izolált és tisztított EXO-asszociált DNS-t 

amplifikálás nélkül kapilláris elektroforézissel, az Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent 

Technologies) készülékkel is analizáltuk. A minták DNS chip-ekre való feltöltését az 

Agilent DNA 12000 assay protokoll alapján végeztük el. Feltöltés során egymás után a 

festett gélt, a molekulasúly markereket, valamint a mintákat mértük rá a chip-re. Az 

EXO-asszociált DNS mintákban lévő DNS fragmentumok méreteit a mintákhoz 

hozzákevert molekulasúly markerek (50 bp és 17000 bp) alapján tudtuk megállapítani 

az elektroforetogramokról leolvasva. A kiértékeléshez a 2100 Expert Software B.02.08 

verzió számú programot (Agilent Technologies) használtuk. 
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4.7. Sejtek és vezikulák tömegspektrometriai analízise 

 

Tömegspektrometriával (MS) vizsgáltuk a Jurkat sejtek fehérje összetételét 

ciprofloxacin kezelés mellett és kezelés nélkül is. A proteomikai elemzést elvégeztük az 

eltérő funkcionális állapotban lévő Jurkat sejtekre is, valamint a termelt EV 

szubpopulációkra is. A vizsgálatokhoz két független kísérletből származó mintákat 

használtunk fel. A sejteket, valamint az izolált EV-ket PBS-ben történő mosás után 

20 μl HPLC-tisztaságú vízben szuszpendáltuk fel, majd ismételt olvasztás/fagyasztás 

után tártuk fel a membránnal körülhatárolt struktúrákat. A lizált EV mintákat ezek után 

tripszinnel kezeltük a fehérjék kisebb peptidekre való emésztése érdekében (147). A 

triptikus peptideket Pierce C18 oszlopokon (Thermo Fisher Scientific) sómentesítettük, 

majd a folyadékkromatográfiás elválasztáshoz 15 cm AcclaimTM Pepmap RSLC nano 

HPLC, Acclaim™ PepMap100™ C18 Nano-Trap (Thermo Fisher Scientific) 

oszlopokat, és 25 cm Waters Peptide BEH C18 nanoACQUITY UPLC oszlopokat 

használtunk. A tömegspektrometriás vizsgálatokat Bruker Maxis IITM Q-TOF 

készülékkel végeztük el. 

A tömegspektrometriai adatokat a ProteinScape 3.0 szoftverrel dolgoztuk fel. A 

fehérjék azonosítását pedig a Mascot (Matrix Science, 2.5-ös verzió) és X! Tandem 

(The GPM, thegpm.org; 2007.01.01.1-es verzió) alkalmazások segítségével végeztük el, 

mely során a fragmensek méretét a SwissProt (2015_08) adatbázisban lévő fehérjékhez 

hasonlítottuk. A peptidek és fehérjék azonosítását a Scaffold 4.5.1 programmal 

validáltuk és vizualizáltuk. Egy peptid találatot azzal a feltétellel fogadtunk el helyesnek 

(a Peptide Prophet algoritmus alapján), amennyiben az adott peptid fellelhetőségének 

valószínűsége a mintában nagyobb volt, mint 95%. A fehérje azonosítás feltételére 

99%-os valószínűségi küszöböt, valamint legalább 2 azonosított peptid találatot 

állítottunk be. A fehérjék kvantitatív analíziséhez a MaxQuant szoftver 1.5.3.30 

verzióját alkalmaztuk (148). 
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4.8. Extracelluláris vezikulák vizsgálata optikai bioszenzorral 

 

Munkánk során vizsgáltuk a ciprofloxacin kezelt Jurkat sejt eredetű EV minták 

különböző fehérjéhez történő kötődését. Célunk volt, hogy a különböző EV 

szubpopulációk (APO, MV és EXO) kötődési tulajdonságait összehasonlítsuk. A 

vizsgálatokhoz egy korszerű, jelölésmentes, optikai detektáláson alapuló rendszert, a 

Corning® Epic® Benchtop System (Corning) készüléket használtunk (149-152), mellyel 

384-well plate-en lehet biomolekulák közötti kötéseket vizsgálni. A plate alján minden 

egyes well-ben egy bioszenzor található, mely egy magas törésmutatójú hullámvezető 

réteggel kialakított optikai rácsból áll. A bioszenzorokat széles hullámhossz tartományú 

fénnyel megvilágítva a rezonancia hullámhosszon (λ) fény csatolódik be a hullámvezető 

rétegbe, aminek változását a rétegből kijutó fény detektálásával követjük. A becsatolt 

fény teljes visszaverődéssel halad a hullámvezető rétegen belül, aminek evaneszcens 

tere a bioszenzorok feletti ~150 nm vastagságú rétegbe is behatol. Amennyiben a 

bioszenzorok feletti ~150 nm-es tartományban a közeg a kikötődő molekulák 

következtében megváltozik, ezzel törésmutató változást okozva, úgy a rezonancia 

hullámhosszban különbséget fogunk észlelni, melynek az időben való monitorozásával 

tudunk a szenzor felületeken végbemenő változásokra következtetni. A rezonancia 

hullámhosszban mért különbséget Δλ-val jelöljük.  

A mérések során első lépésként a plate well-eket 30 μl PBS-ben inkubáltuk, és 

mértük az alapvonalat. Amikor az alapvonal változása maximum 5 pm volt 5 perces 

időintervallum alatt, akkor a mérést szüneteltettük. Ilyenkor végeztük el a plate well-ek 

immobilizációját. Az immobilizáció során 50 μg/ml fibronektinnel (FN) vagy 10 mg/ml 

BSA-val, mint kontroll fehérjével inkubáltuk a plate well-jeit 1 órán keresztül, 37°C-on. 

Az inkubáció letelte után szobahőmérsékleten tartottuk a plate-et 15 percig, majd a 

mérést tovább folytattuk. Az immobilizáció monitorozása után az oldatokat kiütögettük 

a plate-ből, és a well-eket háromszor PBS-sel megmostuk. Ezután 250 μg/ml poly(L-

lysine)-graft-poly(ethylene glycol) (PLL-g-PEG, Susos) oldattal blokkoltuk a well-eket 

30 percen keresztül 37°C-on. A PLL-g-PEG kifejezésben a g paraméter a lizin egységek 

számát jelöli PEG lánconként, mely esetünkben 3,7 volt. A PLL-g-PEG kikötést a 

blokkoló hatás miatt alkalmaztuk a már immobilizált FN és BSA felületekre, valamint 

üres felületekre is az EV-k nem-specifikus kötődésének vizsgálatához. A PLL-g-PEG az 
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összes szabad felszínt beborítja a well-ekben, meggátolva az EV-k kötődését a well-ek 

FN és BSA nélküli felszínéhez. Blokkolás után az oldatokat kiütögettük a plate-ből, és 

ismételt háromszori PBS mosás után detektáltuk a PBS alapvonalat 20 μl-ben. Az 

alapvonal detektálása után a 20 μl PBS-be pipettáztunk 20 μl EV tartalmú oldatot, 

minden esetben két technikai párhuzamosban. Az EV-k kötődését immobilizált 

(FN/BSA + PLL-g-PEG), blokkolt (PLL-g-PEG) és üres szenzor felületeken 

analizáltuk. Méréseink során vizsgáltuk az APO, MV és EXO minták kötődését az FN 

felülethez, valamint a DNáz I enzimmel kezelt és kezeletlen EXO-kat FN és BSA 

felületeken. A mérések kiértékelése során normalizált Δλ értékeket hasonlítottuk össze, 

figyelembe véve a minták közti esetleges anyagmennyiség különbségeket. A 

normalizált Δλ értéket az (1) számú képlet alapján számoltuk ki. 

 

 
üres

PLLgPEGPLLgPEGBSAFN

tnormalizál










,
 (1) 

 

Az (1) képletben a ΔλFN,BSA+PLLgPEG jelöli az (FN vagy BSA) + PLL-g-PEG által 

módosított felületeket, a ΔλPLL-g-PEG utal a blokkolt felületekre, míg a Δλüres a 

módosítatlan szenzorfelületeken mért választ jelenti. 

 

 

4.9. Extracelluláris vezikulák transzmissziós elektronmikroszkópiája 

 

A Jurkat sejt eredetű EV-k morfológiáját transzmissziós 

elektronmikroszkópiával (TEM) vizualizáltuk. Ehhez az EV-ket izolálás után PBS-ben 

mostuk, majd a felülúszó eltávolítása után az EV pelletek fixálását alkalmaztuk. A 

fixálás során 200 μl 4% paraformaldehid, 2% glutáraldehid oldatot pipettáztunk 

felszuszpendálás nélkül az EV pelletre. Az EV preparátumokat legalább egy éjszakán át 

fixáltuk 4°C-on, majd PBS-sel mostuk. Ezután 1% ozmium-tetraoxidos (Taab) 

30 percen át tartó utólagos fixálást alkalmaztunk. A fixált EV mintákat desztillált vízben 

mostuk, majd növekvő koncentrációjú etanolban dehidratáltuk. A jelölést 50% 

etanolban végeztük el 1% uranil-acetát hozzáadásával. Végül a jelölt mintákat Taab 812 

gyantába ágyaztuk be. A gyantát egy éjszakán át polimerizáltattuk 60°C-on, ezután 
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ultravékony metszeteket készítettünk belőle. A metszeteket a MegaView II digitális 

kamerával felszerelt Hitachi 7100 elektronmikroszkóppal analizáltuk, 75 kV 

gyorsítófeszültség mellett. 

 

 

4.10. Extracelluláris vezikulák jellemzése IZON qNano készülékkel 

 

A ciprofloxacin antibiotikumon tenyésztett Jurkat sejt eredetű EV minták 

méreteloszlását és mennyiségét az Izon qNano készülékkel (Izon Science, New 

Zealand) vizsgáltuk, mely a „tunable resistive pulse sensing” (TRPS) elvén alapul. A 

qNano mérések során a készülékben található felső folyadékkamrába PBS-ben 

szuszpendált EV-ket, míg az alsó folyadéktérbe kizárólag PBS-t pipettáztunk. A mérés 

alapját a két folyadéktér közötti membrán képezi, melynek közepén egy apró pórus 

található. Hidrosztatikai nyomást alkalmazva a felső folyadéktérre, a vezikulák a felső 

kamrából az alsó folyadéktérbe jutnak át a membrán pórusán keresztül. A mérések alatt 

a két folyadéktér között feszültségkülönbséget hozunk létre, melynek hatására 

elektromos áram folyik a folyadékterek között. Az áramerősség folytonosságát a 

membrán pórusán áthaladó, elektrosztatikailag szigetelőknek tekinthető EV-k szakítják 

meg, a mérés során az áramerősségben detektált tüskék formájában. A tüskék mérete 

arányos az áthaladó EV-k méretével, a tüskék sűrűségéből pedig a vezikulák 

koncentrációjára lehet következtetni. Ahhoz, hogy számszerűsíteni tudjuk a vezikulák 

méreteloszlását és mennyiségét, kalibráló gyöngyöket alkalmaztunk, melyeknek ismert 

a modális átmérője és a koncentrációja. 

A mérésekhez 30 ml ciprofloxacinnal kezelt kontroll, aktivált és apoptotikus 

Jurkat sejtek felülúszójából izoláltunk EV-ket. A PBS-ben mosott APO, MV és EXO 

preparátumokat 0,2 μm-en szűrt PBS-ben szuszpendáltuk fel 100 μl végtérfogatban. Az 

APO és az MV minták méréséhez hígítatlanul 40 μl mennyiséget használtunk fel, míg 

az EXO-kat egy 10x-es hígítást követően analizáltuk. Annak függvényében, hogy 

melyik mérettartományba eső EV típust szeretnénk vizsgálni, eltérő pórusméretű 

membránokat alkalmazunk. A qNano mérések során az NP2000 típusú nanopórus 

membránokat kizárólag az APO-k esetében használtuk fel, míg az MV-ket az NP800, az 

EXO-kat pedig az NP100 típusú nanopórus membránokon mértük meg. A nanopórus 
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membránok és a hozzájuk felhasznált kalibráló gyöngyök jellemzőit az 5. táblázatban 

foglaltuk össze, a hozzájuk tartozó, megmért EV típusok feltüntetésével. 

 

 

5. táblázat: Nanopórus membránok (IZON) és kalibráló gyöngyök fontosabb jellemzői. 

Mért EV  Membrán  
Detektálási 

tartomány 
Kalibráló gyöngy 

Gyöngyök 

módus átmérője 

APO NP2000 935-5700 nm CPC1000E 900 nm 

MV NP800 385-2050 nm CPC800D 740 nm 

EXO NP100 50-330 nm CPC100B 110 nm 

 

 

A membránokat minden esetben úgy feszítettük meg, hogy a rögzítő pontok 

távolsága 43-47 mm közé essen. Így a két folyadéktér között a feszített membránon 

akkora pórusméret alakul ki, amin keresztül az adott membrán típusnak megfelelő 

méretű EV-k át tudnak jutni. A mérések első lépése során az áramerősség 

stabilizálásához a felső és az alsó folyadéktérbe is PBS-t tettünk. Addig vártunk, míg a 

mért áramerősség 115-145 nA környékére stabilizálódott a membrán típusától függő 

0,04-0,7 V között beállított feszültség mellett. Miután stabilizálódott az áramerősség, 

akkor a felső folyadéktérbe PBS helyett EV oldatot pipettáztunk. A mérések során 

5 mbar folyadéknyomást alkalmaztunk minden egyes minta esetére. A kalibráló 

gyöngyök és az EV-k qNano analízisét is legalább 3 percen keresztül, minimum 500-as 

eseményszámmal regisztráltuk, amennyiben a készülék zaja kisebb volt, mint 12 pA. 

Figyeltünk arra, hogy az események száma mind a kalibráló gyöngyök, mind a 

vezikulák esetében is lineárisan változzon az időben, utalva a membrán pórusának 

szabad átjárását és tömítetlenségét. Így kizárhattuk azt, hogy a membrán pórus 

eltömődése következtében a valóságtól eltérő értékeket mérjünk.  
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4.11. Statisztikai analízis 

 

Az adatok elemzéséhez a GraphPad Prism v.4. szoftvert használtuk. Két csoport 

összehasonlításához, nem normális eloszlás esetén Mann Whitney tesztet alkalmaztunk. 

A teszt során azt a nullhipotézist vizsgáltuk, miszerint a két minta ugyanabból a 

populációból származik. A normális eloszlás vizsgálatához Kolmogorov-Smirnov 

tesztet használtunk. Wilcoxon-féle előjeles rangszám próbát olyan minták analízisére 

alkalmaztuk, ahol a mintavétel páros megfigyelésen alapult, azaz ahol csoportok közötti 

kapcsoltságot feltételeztünk. Kettőnél több csoport összehasonlítása esetén pedig 

egyszempontos varanciaanalízist (one-way ANOVA, Friedman teszt) végeztünk. 

Statisztikailag szignifikánsnak fogadtuk el azokat az eredményeket, ahol teljesült, hogy 

a p érték kisebb, mint 0,05 (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). Az ábrák szerkesztését az 

Adobe Photoshop CS5 programban végeztük el. 
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5. Eredmények 

 

5.1. Ciprofloxacin kezelés Jurkat sejtekre kifejtett hatásai 

 

Doktori munkám során először megvizsgáltuk a hosszantartó (>14 nap) 

ciprofloxacin kezelésnek Jurkat sejtekre és a termelt EV-kre kifejtett hatásait, hangsúlyt 

fektetve az EV-k DNS tartalmára.  

 

5.1.1. Ciprofloxacinnal kezelt és kezeletlen sejtek összehasonlítása 

 

Elsőnek a ciprofloxacin antibiotikumos kezelés Jurkat sejtek viabilitására 

kifejtett hatásait analizáltuk. Áramlási citometriai mérések alapján bemutattuk, hogy az 

általunk alkalmazott alacsony koncentrációjú (10 μg/ml) ciprofloxacinnak nem volt 

hatása a Jurkat sejtek viabilitásra (6. ábra).  

 

 

 

6. ábra: Jurkat sejtek életképességének áramlási citometriai vizsgálata ciprofloxacin 

kezelés nélkül (-) és ciprofloxcin kezelés mellett (+). AnnexinV-FITC (AxV) és 

propidium jodid (PI) pozitív Jurkat sejtek százalékos aránya (n=2), az átlag értékek és 

szórások (S.D.) feltüntetésével. 
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Az annexinV-FITC és PI jelölt Jurkat sejtek áramlási citometriás eredményeit 

mutatja a 6. ábra hisztogram ábrázolásban, két független kísérlet esetén. A mért 

eseményeknek több, mint 80%-a annexinV-FITC és PI negatívnak bizonyult, ami az élő 

sejtekre jellemző. Az annexinV-FITC pozitív (apoptotikus), a PI pozitív (késői 

nekrotikus), valamint a dupla pozitív (késői apoptotikus/nekrotikus) sejtek minden 

esetben az összes mért eseménynek kevesebb, mint 10%-át tették ki. A továbbiakban 

MS analízissel is megvizsgáltuk, hogy a ciprofloxacin antibiotikumos kezelés hatására 

kimutatható-e változás a sejtek által expresszált fehérjék szintjén.  

 

 

 

7. ábra: Ciprofloxacin kezelés nélkül (-) és ciprofloxacin kezelés mellett (+) tenyésztett 

Jurkat sejtek MS proteomikai analízise. a.) stresszre adott válaszokkal, b.) védekezési 

mechanizmusokkal, c.) autofágiával és d.) légzési elektron transzport lánccal (oxidatív 

foszforilációval) asszociált fehérjék százalékos aránya az összes azonosított fehérjéhez 

képest a Jurkat sejt mintákban. A fehérje annotációs vizsgálatokat az NCBI adatbázis 

alapján a Scaffold_4.5.1 szoftverrel végeztük el, az alábbi biológiai folyamatok alapján. 

a1: oxidatív stressz, a2: védekezési mechanizmusok, b1: természetes immunválasz, 

b2: gyulladásos reakciók, c1: mitokondriális degradáció, c2: makroautofágia, 

d1: mitokondriális elektrontranszport ubikinol - citokróm c között, d2: mitokondriális 

elektrontranszport citokróm c - oxigén között, d3: mitokondriális elektrontranszport 

NADH - ubikinon között, d4: ATP szintézishez kapcsolt elektrontranszport. A 

hisztogramok az átlag értékeket mutatják a szórás (S.D.) feltüntetésével (n=2). MS: 

tömegspektrometria (mass spectrometry), 
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Ciprofloxacin kezelés nélkül és ciprofloxacin kezelés mellett tartottunk fenn 

Jurkat sejteket, melyek MS analízisével következtettünk a sejtekben zajló molekuláris 

folyamatokra. Az MS analízis során azonosított fehérjék listái a Scientific Reports 

folyóirat honlapján nyilvánosan elérhető (https://www.nature.com/srep) (153). 

Eredményeink alapján ciprofloxacin kezelés hatására kis növekedést mutatott azon 

fehérjék aránya a sejtekben, melyek szerepet játszanak az oxidatív stresszben, a sejt 

védekezési mechanizmusaiban, valamint a mitokondriális degradációban, autofágiában 

(7. ábra). Ezzel szemben a ciprofloxacin kezelésre kissé lecsökkent a légzési elektron 

transzport lánccal asszociált fehérjék aránya a sejtekben (7. ábra).  

 

5.1.2. Ciprofloxacin hatására termelődő extracelluláris vezikulák 

 

A ciprofloxacin hatását ezek után tovább vizsgáltuk, de már nem a sejtek, hanem 

a szekretált EV-k szintjén. Az EXO-kat latex gyöngyhöz konjugált formában (lat-EXO) 

vizsgáltuk áramlási citométerrel, míg az APO és MV preparátumokat latex gyöngy 

nélkül mértük meg. A Jurkat sejt eredetű lat-EXO-k pozitívaknak bizonyultak az alábbi 

jelölésekre: annexinV-FITC, anti-CD63-PE, PI, anti-H2B-FITC (8. ábra). Ezek közül az 

annexinV-FITC és az anti-CD63-PE festésekre hasonló eredményt kaptunk 

ciprofloxacin kezelés nélkül és ciprofloxacin kezelés mellett is, mely bizonyítja, hogy 

mind a két körülmény mellett termelődtek EXO-k. Ezzel ellentétben a PI és anti-H2B-

FITC festődésben jelentős növekedést tapasztaltunk ciprofloxacin hatására, ami DNS és 

hiszton H2B molekulák megnövekedett jelenlétére utal (8. ábra). A PI festéssel a 

vezikulákon kívüli DNS jelenlétét tudtuk kimutatni, ugyanis a PI festék a vezikulák 

intakt membránján nem képes áthatolni. Minden esetben negatív kontrollnak 

alkalmaztuk a blokkolt latex gyöngyök festődését is (festék háttér).  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nature.com/srep
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8. ábra: Ciprofloxacin kezelés hatására termelődő Jurkat EV-k felszíni markereinek 

jellemzése ármlási citometriával. A ciprofloxacin kezelés nélkül (-), illetve a kezelés 

során (+) képződő (a) EXO-kat, (b) MV-ket és (c) APO-kat szaggatott, illetve folytonos 

vonallal tüntettük fel. Az y tengelyen a pozitív események százalékos aránya van 

feltüntetve az összes eseményszámhoz képest (% Max.). A jelölésekkel az 

extravezikuláris fehérje markerekre és a külső DNS-re tudunk következtetni. A szürke 

hisztogramok a festékek hátterét jelölik (n=2). 

 

 

Az EXO-k mellett vizsgáltuk az MV-k és az APO-k annexinV-FITC, PI és anti-

H2B-FITC festődését is, mely jelölésekkel szintén a vezikulák felszíni markereire 

tudtunk következtetni. Ciprofloxacin kezelés hatására több annexinV-FITC pozitív 

eseményt detektáltunk APO és MV esetében is, mely nagyobb mennyiségű vezikuláris 

struktúra jelenlétére utal. Ezzel ellentétben a PI festődésben nem tapasztaltunk jelentős 

eltérést a ciprofloxacin kezelés hatására ezeknél az EV-knél (8. ábra). Az MV 

preparátumok egyike sem tartalmazott extravezikuláris DNS-t, amire az MV minták PI 

negativitásából következtettünk. Az APO-k csak alacsony mértékben festődtek PI-vel, 

ami kissé megnövekedett ciprofloxacin kezelés hatására. Az APO-k és az MV-k az 

EXO-kkal ellentétben nem festődtek az anti-H2B-FITC antitesttel (9. ábra). 

 



53 

 

 a b 

 

9. ábra: Ciprofloxacin kezelés hatására termelődő Jurkat APO-k és MV-k hiszton 

H2B jelölésének vizsgálata áramlási citomeriával. (a) A felhőképeken vízszintes 

vonallal jelöltük a festék kontroll hátterét (n=2). SSC: side scatter. (b) Az eredményeket 

hisztogram ábrázolásban is feltüntettük. A ciprofloxacin kezelés nélkül (-), illetve a 

kezelés során (+) képződő APO-kat és MV-ket szaggatott, illetve folytonos vonallal 

tüntettük fel. Az y tengelyen a pozitív események százalékos aránya van feltüntetve az 

összes eseményszámhoz képest (% Max.). A szürke hisztogramok a festékek hátterét 

jelölik (n=2). 

 

 

Annak érdekében, hogy eldöntsük, a ciprofloxacin-indukált EXO-asszociált 

DNS jelenléte sejt specifikus-e, megvizsgáltuk a termelt EXO-k PI festődését még két 

másik sejtvonal esetében is ciprofloxacin kezelés nélkül és ciprofloxacin mellett. Ehhez 

a MiaPaCa és az U937 sejtek felülúszójából EXO-kat preparáltunk, majd latex 

gyöngyhöz való konjugálás után a Jurkat eredetű lat-EXO mintákkal azonos módon 

analizáltunk. Az eredmények alapján a ciprofloxacinnal kezelt MiaPaCa eredetű lat-

EXO-k szintén PI fluoreszcencia növekedést mutattak a ciprofloxacin kezelés nélküli 

lat-EXO-khoz képest (10. ábra). Az U937 eredetű lat-EXO-k esetében viszont ez a PI 

fluoreszcencia növekedés nem volt tapasztalható. A PI festődés mellett a MiaPaCa és az 

U937 eredetű lat-EXO-k annexinV-FITC jelölését is elvégeztük. Az eredményeink 
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alapján ezen sejtek ciprofloxacin kezelése nem változtatta meg a lat-EXO-k annexinV-

FITC pozitivitását (10. ábra) a ciprofloxacin kezelés nélküli esethez képeset. Az U937 

sejt eredetű EXO-k annexinV-FITC pozitivitása a vezikulák jelenlétére, míg a PI 

negativitása a felszíni DNS hiányára (10. ábra) utal a mintákban. 

 

 

 

10. ábra: Ciprofloxacin kezelés hatására termelődő MiaPaCa és U937 sejt eredetű 

EXO-k felszíni markereinek jellemzése ármlási citometriával. A ciprofloxacin kezelés 

nélkül (-), illetve a kezelés során (+) képződő EXO-kat szaggatott, illetve folytonos 

vonallal tüntettük fel. Az y tengelyen a pozitív események százalékos aránya van 

feltüntetve az összes eseményszámhoz képest (% Max.). A jelölésekkel az 

extravezikuláris fehérje markerekre és a külső DNS-re tudtunk következtetni. A szürke 

hisztogramok a festékek hátterét jelölik (n=2).  

 

 

5.1.3. Extracelluláris vezikula frakciók DNS mennyiségének vizsgálata 

 

Az áramlási citometriai mérések során tapasztalt exoszómális PI pozitivitás azt 

sugallta, hogy a ciprofloxacin kezelés hatására a sejtekből DNS kerül ki az 

extracelluláris térbe, ami az EV szubpopulációk közül főleg az EXO preparátumokban 

dúsul fel. Ciprofloxacin kezelés nélkül exoszómális DNS-t nem sikerült áramlási 

citometriával kimutatnunk, így a további vizsgálatok során kizárólag a ciprofloxacinnal 

kezelt Jurkat sejtek felülúszójából izolált EV-kre fókuszáltunk. 

A következőkben azt tanulmányoztuk vajon ténylegesen több DNS kerül-e az 

EV frakciók közül az EXO preparátumokba ciprofloxacin kezelés során. Ehhez a 



55 

 

vizsgálathoz a vezikulák tartalmát feltártuk, majd izoláltuk a mintákban található DNS-

t, aminek mennyiségét NanoDrop spektrofotométerrel megmértük. A legtöbb DNS az 

EXO preparátumokban, majd az APO, és végül nagyon kevés mennyiségben az MV 

preparátumokban volt kimutatható (11. ábra). A DNS-t minden esetben 5x107 db Jurkat 

sejt felülúszójából származó EV frakciókból állítottuk elő. Habár a DNS mennyiség 

nagyfokú varianciát mutatott a független kísérletek között (n=8), a különbség az APO-

EXO és az MV-EXO preparátumok DNS tartalma között szignifikánsnak adódott 

(11. ábra). Az EV preparátumokat DNáz I enzimes emésztésnek is alávetettük, hogy a 

vezikulákon kívüli extravezikuláris DNS-t elemésszük. A DNáz I emésztés az APO 

preparátumok DNS tartalmának nem szignifikáns csökkenését eredményezte (11. ábra). 

Az EXO preparátumok esetén viszont szignifikánsan alacsonyabb lett a DNS 

mennyiség az EXO-k DNáz I kezelése után (11. ábra). A sejtek nélküli tápmédiumból 

izolált EV mintákat negatív kontrollként alkalmazva, semmi esetben sem volt azokban 

detektálható DNS mennyiség.  

 

 

 a  b 

 

11. ábra: Ciprofloxacin kezelés mellett képződő Jurkat sejt eredetű EV-k DNS 

tartalma DNáz I emésztés hatására. (a) APO-k, MV-k és EXO-k DNS koncentrációja. A 

koncentrációs értékek 2,5x107 sejt felülúszójából izolált vezikulák DNS tartalmára 

vonatkoznak, 30 μl térfogatban. Az ábrán az átlag értékek és szórások (S.D.) vannak 

feltüntetve, n=8 független kísérlet esetére. (**p<0,01, Friedman teszt, egy szempontos 

ANOVA). (b) DNS mennyiségek APO-k, MV-k és EXO-k DNáz I enzimes kezelése előtt 

és után (n=8). (**p<0,01, Wilcoxon signed rank test, ns: nem szignifikáns). 
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12. ábra: Jurkat sejt eredetű EXO-k detektálása DNáz I kezelés nélkül és DNáz I 

kezelés mellett, áramlási citométerrel. Az ábrákon feltüntetett négy kvadráns közül a 

jelölt lat-EXO-k az annexinV-FITC, anti-CD63-PE dupla pozitív kapuban találhatóak 

(n=3). A szálkereszt pozícióját festék kontrollok alkalmazásával állapítottuk meg. 

 

 

Az APO preparátumokban kisebb mértékben, míg az MV-k esetében NanoDrop 

méréssel egyáltalán nem volt kimutatható extravezikuláris DNS (11. ábra). Áramlási 

citométerrel azt is igazoltuk, hogy a DNáz I enzim az exoszómális DNS degradáció 

ellenére az EXO-k membránját nem károsította. Ehhez a kezeletlen, valamint a DNáz I 

enzimmel kezelt (DNáz I +) EXO-kat latex gyöngyhöz konjugált formában annexinV-

FITC és anti-CD63-PE jelölés után megmértük. A felhőképeken mind a két lat-EXO 

minta a duplapozitív tartományba (annexinV-FITC+ és anti-CD63-PE+) esett, amivel 

igazoltuk a vezikuláris markerek jelenlétét DNáz I kezelés előtt és után is (12. ábra). 

 Tekintve, hogy a Jurkat EV-k közül az EXO mintákban mutattunk ki magasabb 

DNS mennyiséget, valamint jelentős extravezikuláris DNS jelenlétet mutattunk ki, így a 

doktori munkám további részében az EV-k közül az EXO-k DNS tartalmának 

vizsgálatára fókuszáltunk. 

 

5.1.4. Extravezikuláris exoszóma-asszociált DNS analízise 

 

A ciprofloxacinnal kezelt Jurkat eredetű EXO preparátumokat további tisztítási 

lépéseknek vetettük alá. Annak eldöntésére, hogy az extravezikuláris DNS az EXO 

struktúráktól szeparáltan, vagy az EXO membránhoz asszociáltan található, OptiprepTM 

sűrűség gradiens ultracentrifugálást alkalmaztunk. Az EXO-k jelenlétét az OptiprepTM 

frakciókban latex gyöngyökhöz való konjugálás után anti-CD63-PE festéssel, áramlási 
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citometriával mutattuk ki. Az anti-CD63-PE pozitív eseményszámot az összes 

OptiprepTM frakcióra meghatároztuk, mely alapján az fr6 és az fr7-es frakciókban 

(1,072-1,089 g/ml) dúsultak fel az EXO-k (13/a. ábra). A frakciók sűrűségére vonatkozó 

mérési eredményeket a 13/b. ábrán foglaltuk össze (154). A latex gyöngyökhöz kötött 

OptiprepTM frakciókat, valamint a negatív kontrollnak használt üres latex gyöngyöket 

blokkolás után megfestettünk PI-vel is. Az SSC-PI denzitás diagramok alapján 

(14. ábra) a PI pozitív eseményszám az fr7 frakcióban jelentősen megnőtt. A PI pozitív 

események száma az fr6 frakcióban a detektált összes eseménynek a 4%-a, míg az fr7 

frakcióban már a 99,7%-a volt (14. ábra). 

Az eredményeink ismeretében elmondható, hogy az EXO-asszociált DNS 

többnyire az EXO-k (fr6 és fr7 frakciók) nagyobb sűrűségű populációjában, azaz az fr7 

frakcióban mutatható ki. Irodalmi adatok alapján ismert, hogy OptiprepTM gradiens 

segítségével a DNS ultracentrifugálás során az 1,20-1,22 g/ml sűrűségű tartományban 

dúsul fel (155), így tehát az alacsonyabb, EXO-k sűrűségének megfelelő tartományban 

(1,09 g/ml) kimutatott DNS azt bizonyítja, hogy az extravezikuláris DNS az EXO-k 

külső membránjához asszociált formában van jelen és nem szolubilis formában (132).  

 

 

 

13. ábra: (a) OptiprepTM frakciók latex gyöngyökkel alkotott komplexeinek anti-CD63-

PE pozitivitása az eseményszám ábrázolásával. Az eseményszámokat egy percen át 

tartó méréssel regisztráltuk. (b) OptiprepTM frakciókra vonatkozó mérésekkel 

megállapított sűrűség értékek. Az első és második frakciót, azaz a legkisebb sűrűségű 

frakciókat együtt kezeltük a mérések során (fr1-2). 
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14. ábra: OptiprepTM sűrűség gradiens ultracentrifugálással tisztított Jurkat sejt 

eredetű EXO-k DNS tartalmának vizsgálata. Latex gyöngyökhöz konjugált OptiprepTM 

frakciók propídium jodid (PI) pozitivitását mutató diagramok, a pozitív események 

százalékos arányának feltüntetésével. A pozitív eseményeket a vízszintes vonal feletti 

tartományban olvastuk le, mely vonal a PI festék háttérét jelöli. Az első és második 

frakciót, azaz a legkisebb sűrűségű frakciókat együtt kezeltük a mérések során (fr1-2). 

SSC: side scatter paraméter. 

 

 

Tekintve, hogy az OptiprepTM sűrűség gradiens ultracentrifugálással nem tudtuk 

fizikálisan különválasztani az EXO-k felületéhez kötött DNS-t az EXO-któl, a DNS 

elválasztásához így további tisztítási lépéseket alkalmaztunk. Ehhez a ciprofloxacin 

kezelt Jurkat eredetű lat-EXO-kat különböző koncentrációjú NaCl tartalmú annexin 

pufferben mostuk.  

Eredményeink alapján a mosott lat-EXO-k PI fluoreszcenciája a növekvő NaCl 

koncentrációval csökkent (15. ábra). Ebből arra következtettünk, hogy a NaCl oldat 

csökkenti a DNS és az EXO-k közötti ionos kölcsönhatást, ezáltal a DNS elúcióját 

okozva az EXO-k felületéről. Mivel az általunk vizsgált legmagasabb NaCl 

koncentráció (2 M) sem csökkentette le teljesen az EXO-k PI pozitivitását, így a mosási 

lépések után is volt EXO-asszociált DNS az EXO preparátumokban. Eredményeink 

ezen felül alátámasztják, hogy a NaCl oldatos mosás a DNS eluáláson kívül nem 

befolyásolta az EXO-k annexinV-FITC és az anti-CD63-PE jelölőkkel való festődését 
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(15. ábra). Ez a megfigyelés bizonyítja, hogy a NaCl oldatos mosás nem szüntette meg 

az EXO-k kötődését a latex gyöngyök felületéhez, azaz a PI csökkenés nem az EXO-k 

disszociációjából, hanem valóban a DNS elúciójából adódott. 

 

 

 a    b 

 

15. ábra: EXO-k felületéhez asszociált DNS kötésének gyengítése magas NaCl 

koncentrációval. Ciprofloxacin kezelt Jurkat sejt eredetű EXO-kat latex gyöngyök 

felszínére konjugált formában (lat-EXO) mostuk annexinkötő pufferben, növekvő NaCl 

koncentráció (0,1 M, 1 M és 2 M) jelenlétében. A lat-EXO-kat mosás után annexinkötő 

pufferben festettük meg PI, annexinV-FITC és anti-CD63-PE jelölőkkel, majd áramlási 

citométerrel detektáltuk a pozitív eseményeket. (a) A NaCl mosás nélküli és a NaCl 

oldatokban mosott EXO-k mért átlag fluoreszcencia értékeit ábrázoltuk a NaCl 

koncentrációk függvényében, a szórás (S.D.) feltüntetésével (n=3). A szaggatott vonalak 

a festékek hátterét jelölik. (*p<0,05, Friedman teszt, egy szempontos ANOVA).  

(b) Növekvő NaCl koncentrációjú pufferes mosás után megfestett EXO-k reprezentatív 

denzitás diagramjai az SSC paraméter függvényében. A vízszintes vonalak a festékek 

háttérét jelölik. SSC: side scatter. 
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Annak eldöntésére, hogy EXO asszociáció nélkül is képes-e DNS kikötődni a 

latex gyöngyök felszínéhez, DNS-t izoláltunk Jurkat sejtekből, amit latex gyöngyökhöz 

kötöttünk (lat-DNS). Vizsgáltuk a lat-DNS NaCl tartalmú annexinkötő pufferben 

történő mosását és megvizsgáltuk, hogy a NaCl eluálja-e a latex gyöngyökhöz kötött 

DNS-t.  

 

 

a    b 

 

16. ábra: Tisztított DNS kötődése latex gyöngyök felszínéhez. Jurkat sejtekből izolált 

20 µg DNS-t kötöttünk latex gyöngyök felszínére (lat-DNS). A lat-DNS-t növekvő NaCl 

koncentrációjú (0,1 M, 1 M és 2 M) oldatokkal mostuk, majd megfestettük PI-vel. (a) A 

lat-DNS átlag PI fluoreszcencia értékeit ábrázoltuk a szórás (S.D.) feltüntetésével 

(n=3). A szaggatott vonal a PI festék hátterét jelöli. (b) Növekvő NaCl koncentrációjú 

pufferes mosás után PI-vel festett lat-DNS minták reprezentatív denzitás diagramjai az 

SSC paraméter függvényében. SSC: side scatter. 

 

 

Eredményeink alapján a lat-EXO-kkal ellentétben a lat-DNS esetében nem 

tapasztaltunk magas PI festődést, viszont a NaCl oldatos mosási lépés ezt a PI 

pozitivitást tovább nem csökkentette (16. ábra). Az eredményekből megállapíthatjuk, 

hogy a latex gyöngyök felszínére való DNS kötődésben nagy szerepet játszik az EXO-k 

felületével való asszociáció. Ezek alapján kizárjuk, hogy a lat-EXO mintáknál tapasztalt 

magas PI pozitivitás a latex gyöngyökhöz kötött, és az EXO-któl elkülönült DNS 

tartalomból (lat-EXO) adódna. Továbbá arra is következtettünk, hogy a NaCl oldatos 

mosás valóban az EXO-k felületéhez kötőtt DNS-t eluálta, és kizárható az esetlegesen 

latex gyöngyök felületéhez kötődő DNS leválasztása a latex gyöngyökről. 
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5.1.5. Extracelluláris vezikulák analízise optikai bioszenzorral 

 

Az EV-k DNS tartalmának vizsgálata során az irodalomban szinte kizárólag 

csak az intravezikuláris DNS analízisssel foglalkoznak, az extravezikuláris DNS 

tartalmat pedig az EV-k nukleázok általi emésztésével degradálják. Nemrégiben jelent 

meg egy tanulmány, amiben először hívták fel a figyelmet az EXO-k külső felületéhez 

kötött DNS jelentőségére is (9).  

Doktori munkám egyik céljául tűztük ki, hogy az extravezikuláris DNS 

tartalomnak a jelenlétét és szerepét is bebizonyítjuk. A ciprofloxacin-indukált EXO-

asszociált DNS szerepének tanulmányozásához pedig az Epic BT System jelölésmentes 

optikai módszert alkalmaztuk. A mérésekhez először beállítottuk a bioszenzorok 

optimális immobilizációját. A fibronektin és a BSA fehérjék kikötődését megmértük az 

immobilizált bioszenzorok PBS mosása előtt és után is. Kimutattuk, hogy a PBS mosás 

az immobilizált fibronektin és BSA réteget nem távolította el a szenzorokról 

(17/b. ábra), csupán a nem kötődött fibronektin fehérjék lemosása eredményezett 

minimális Δλ jel csökkenést. Ennek alapján elmondható, hogy megfelelő volt az 

immobilizált fehérje rétegek minősége az EV-kel való interakciók vizsgálatához. A 

fibronektin és a BSA által nem fedett felületet a PLL-g-PEG hatékonyan blokkolta 

(17/b. ábra), melyre a Δλ értékének növekedéséből következtettünk PLL-g-PEG 

hatására. Az immobilizált és blokkolt szenzorokon először megvizsgáltuk a 

ciprofloxacin kezelt Jurkat sejt eredetű APO, MV és EXO preparátumok kötődését. Az 

EV-k és a szenzor felülete közti nem specifikus kölcsönhatást immobilizálás nélküli, 

blokkolt felületeken való méréssel analizáltuk.  

A blokkolt és a fibronektin felületeken kialakult Δλ jelek közti különbséget 

összehasonlítottuk mind APO, MV és EXO esetében is. Nem tapasztaltuk sem az APO-

k, sem az MV-k kötődését a fibronektin felülethez, mivel a fibronektin felületen mért Δλ 

jel azonos nagyságú volt a blokkolt felületen kialakult Δλ jellel (18/a. ábra). Kizárólag 

EXO-k esetében volt magasabb a fibronektinen mért Δλ jel a blokkolt felülethez képest 

(18. ábra). Ennek alapján elmondható, hogy a ciprofloxacin kezelt Jurkat sejt eredetű 

EXO-k kötődnek a fibronektin felülethez. 
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17. ábra: Bioszenzorok immobilizációja és blokkolása. (a) Az ábra egy tárgylemezt 

(384 well), valamint a well-ek alján levő bioszenzorok által kialakított diffrakciós 

képeket mutatja be. Minden well alján egy optikai rács által csatolódik be a fény a 

hullámvezető rétegbe. Egy bizonyos szögben megvilágítva a rácsot, diffrakciós 

mintázatot alakít ki. (b) A well-eket fibronektinnel (FN) és borjú szérum albuminnal 

(BSA, mint kontroll fehérjével) immobilizáltuk, ami eltolódást eredményezett a mért 

rezonancia hullámhosszban (Δλ). PBS alapvonal (5 perc) után mértük az FN és BSA 

immobilizáció hatékonyságát (első nyilak által jelzett időpontban). Ezután a nem 

kötődött fehérjéket PBS-sel eltávolítottuk, majd mértül a Δλ értékeket további 10 percen 

keresztül. PLL-g-PEG hozzáadásával blokkoltuk a fehérjék által be nem borított well 

felületet, és 5 percen keresztül mértük a blokkolás hatékonyságát (második nyilak által 

jelzett időpontban). Szaggatott vonalak jelölik a PLL-g-PEG nélküli immobilizált 

welleket, míg folytonos vonalak az immobilizált és blokkolt welleket. A mérés végén a 

PLL-g-PEG blokkolót PBS-re cseréltük. A well-ek alján lévő hullámvezető réteg, 

valamint az immobilizáció és blokkolás során létrejött felületeket sematikusan is 

ábrázoltuk. 
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18. ábra: Jurkat sejt eredetű EV-k vizsgálata optikai bioszenzorokkal. (a) APO-k, MV-

k és EXO-k kötési görbéi FN + PLL-g-PEG felületekre (folytonos vonal), valamint 

blokkolt PLL-g-PEG felületre (szaggatott vonal). (b) Az FN/BSA + PLL-g-PEG 

felületeken detektált ΔλFN/BSA+PLL-g-PRG jelből kivontuk a nem specifikus kötődéséből 

adódó ΔλPLL-g-PEG értéket, amit a PLL-g-PEG felületen mértünk, majd a különbséget 

elosztottuk az üres szenzorfelületre kötődött vezikulák Δλüres értékével az (1) képlet 

alapján (ezzel normalizálva a különböző vezikula preparátumok eltérő 

tömegmennyiségére). A Δλ értékeket az adszorpció kezdetétől számított 20 perc 

elteltével olvastuk le, és kiszámoltuk a normalizált Δλ értékeket. A normalizált Δλ 

értékek átlagát a szórás (S.D.) felültetésével ábrázoltunk APO-ra, MV-re és EXO-ra. A 

normalizált Δλ értékeket ábrázoltuk a DNáz I kezelt EXO-k esetére is FN + PLL-g-PEG 

és BSA + PLL-g-PEG felületeken. Az eredményeink n=3 független kísérletből adódtak 

(*p<0,05, **p<0,01, Mann-Whitney U teszt). 

 

 

Annak eldöntésére, hogy az EXO-k fibronektinhez történő kötődésében szerepet 

játszik-e az EXO-k felületéhez asszociált DNS, ahhoz DNáz I emésztés után is 

megvizsgáltuk az EXO-k kitapadását a fibronektinhez. A DNáz I kezelt és kezeletlen 

EXO preparátumok okozta jelváltozást az üres szenzor felületeken is regisztráltuk, 

aminek nagysága arányos volt a preparátumokban lévő anyagmennyiséggel. Így ezzel 

a 

b 
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az értékkel tudtunk korrigálni a különböző EXO preparátumok eltérő 

anyagmennyiségére, mely értéket normalizált Δλ-nak jelöljük. Eredményeink alapján az 

EXO-k DNáz I emésztése szignifikánsan lecsökkentette az EXO-k kötődését a 

fibronektin felülethez, és nem szignifikáns csökkenést mutattunk ki a BSA felületeknél. 

Összességében elmondhatjuk, hogy az EXO-k külső felületéhez asszociált DNS-nek 

szerepe van az EXO-k fibronektinnel való kötődésében.  

 

 

5.2. Sejtaktiváció és apoptózis indukció hatása ciprofloxacin kezelés 

mellett 

 

Az eddigi vizsgálatainkkal ciprofloxacin kezelés mellett és ciprofloxacin kezelés 

nélkül tenyésztett Jurkat sejteket, és az általuk szekretált EV-ket jellemeztük. 

Eredményeink alapján bebizonyítottuk, hogy a ciprofloxacin kezelés hatására jelentős 

mennyiségben feldúsul az extravezikuláris DNS jelenléte az EXO frakcióban. A 

továbbiakban feltettük a kérdést, hogy a ciprofloxacinnal kezelt Jurkat sejtek 

aktivációja, illetve apoptózis indukciója tovább növeli-e a szekretált EV-asszociált DNS 

mennyiséget. Az EV-k DNS tartalmán kívül vizsgáltuk a különböző funkcionális 

állapotú sejtek, valamint a termelt EV-k fehérje-összetételét is. A doktori munkám 

további szakaszában a ciprofloxacinnal kezelt Jurkat sejtekhez, mint kontroll sejtekhez 

viszonyítottuk a ciprofloxacinon tenyésztett aktivált és apoptózis-indukált Jurkat 

sejteket. 

 

5.2.1. Aktivált Jurkat sejtek intracelluláris Ca2+ szintjének monitorozása 

 

A ciprofloxacinnal kezelt Jurkat sejtek optimális aktivációját és apoptózis 

indukcióját áramlási citometriai mérések segítségével állítottuk be. A sejtaktivációt az 

intracelluláris Ca2+ szint monitorozásával igazoltuk az A23187 kezelés után, rövid ideig 

(5 perc) tartó valós idejű mérésekkel. A 19. ábra mutatja a különböző koncentrációjú 

A23187 ionofór kezelés azonnali hatását a sejtek Fluo-4 fluoreszcencia intenzitására, 

azaz az intracelluláris Ca2+ szintre. Azt tapasztaltuk, hogy az általunk alkalmazott 

legalacsonyabb A23187 koncentráció mellett is megnövekszik a sejtek Fluo-4 
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intenzitása, a ciprofloxacin kezelt Jurkat sejtek aktív állapotára utalva. A későbbiekben 

ugyanezeket a koncentrációkat alkalmaztuk 20 ng/ml PMA mellett a sejtek 

viabilitásának vizsgálatához. 

 

 

 

19. ábra: Fluo-4 jelölt Jurkat sejtek intracelluláris Ca2+ szintjének monitorozása 

A23187 ionofórral való kezelés hatására. Az ábrán ciprofloxacin kezelt Jurkat sejtek 

Fluo-4 fluoreszcencia intenzitása látható az idő függvényében. A sejtek alapvonala 

(150 s) után A23187 ionofórt adtunk a sejtekhez 0,1 µM, 0,5 µM, valamint 2,5 µM 

végkoncentrációban, és vizsgáltuk a Fluo-4 fluoreszcencia intenzitás változását. 

 

 

5.2.2. Aktivált és apoptotikus Jurkat sejtek életképességének vizsgálata 

 

A különböző funkcionális állapotok optimális beállításához először a 

ciprofloxacinnal kezelt sejtek apoptózisát vizsgáltuk meg, különböző STS koncentráció 

és inkubációs idő mellett. Az indukált apoptózis hatását az STS kezelés nélküli, 

ciprofloxacinnal tenyésztett sejtek állapotához hasonlítottuk össze. Már 3 órán át tartó 

STS inkubáció is drasztikusan megnövelte az annexinV-FITC pozitív korai apoptotikus 

sejtek számát. Magas STS koncentráció és hosszabb inkubációs idő mellett pedig az 

annexinV-FITC pozitivitás tovább emelkedett, valamint az annexinV-FITC+/PI+ dupla 

pozitív, és az annexinV-FITC-/PI+ egyszeresen pozitív sejtek száma is megnőtt, utalva a 

korai és a késői nekrotikus sejtek megjelenésére.  
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20. ábra: Ciprofloxacinon tenyésztett apoptotikus Jurkat sejtek annexinV-FITC 

pozitivitása különböző koncentrációjú STS hatására, eltérő inkubációs idők mellett. 

Az y tengelyen az áramlási citometriával regisztrált annexinV-FITC pozitív események 

százalékos aránya látható az összes eseményhez képest. A kísérlet alapján későbbiekben 

a sejteket a szürkén jelzett 0,5 µM STS koncentrációban 6 órán át inkubáltuk. Az ábrán 

az átlag értékek a szórásokkal (S.D.) együtt vannak feltüntetve (n=3). 

 

 

 

21. ábra: Ciprofloxacinon tenyésztett apoptotikus Jurkat sejtek PI pozitivitása 

különböző koncentrációjú STS hatására, eltérő inkubációs idők mellett. Az y 

tengelyen az áramlási citometriával regisztrált PI pozitív események százalékos aránya 

látható az összes eseményhez képest. A kísérlet alapján későbbiekben a sejteket a 

szürkén jelzett 0,5 µM STS koncentrációban 6 órán át inkubáltuk. Az ábrán az átlag 

értékek a szórásokkal (S.D.) együtt vannak feltüntetve (n=3). 
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Eredményeink alapján kiválasztottuk azokat az STS koncentráció és inkubációs 

idő kombinációkat, melyek mellett az összes mért eseménynek több mint 70%-a 

annexinV-FITC pozitív volt (20. ábra). Majd ezek közül megvizsgáltuk, hogy mely 

esetben volt 10% alatt a PI pozitív sejtek aránya az összes eseményhez képest 

(21. ábra). Az STS-kezelt sejtek annexinV-FITC pozitivitása már alacsony inkubációs 

idő (3 óra) mellett is drasztikusan megemelkedett, míg a sejtek PI pozitivitása csak 

hosszabb inkubációs idő elteltével (9-24 óra) ugrott magasabb értékre. A 

ciprofloxacinnal kezelt Jurkat sejtek ideális apoptotikus kondícióját ezen eredmények 

alapján a sejtek 0,5 μM STS-sel történő, 6 órán át tartó inkubálásával értük el, így ezt a 

beállítást alkalmaztuk az apoptotikus EV-k jellemzése során is. 

 

 

 a b 

 

22. ábra: Ciprofloxacinon tenyésztett aktivált Jurkat sejtek viabilitása növekvő 

koncentrációjú A23187 hatására 6 óra inkubáció mellett. Az y tengelyen az áramlási 

citometriával regisztrált (a) annexinV-FITTC és (b) PI pozitív események százalékos 

aránya látható az összes eseményhez képes, mely a növekvő koncentrációjú A23187 

ionofór hatására magasabb volt. A kísérleti beállításokhoz a sejteket a szürkén jelzett 

0,1 µM A23187 koncentrációban 6 órán át inkubáltuk 20 ng/ml PMA mellett. Az ábrán 

az átlag értékek a szórásokkal (S.D.) együtt vannak feltüntetve (n=3). 

 

 

Az apoptózis indukcióhoz alkalmazott inkubációs körülmények beállítása után 

az aktiváció során bekövetkező sejthalál szintjét is megvizsgáltuk. Az analízishez 

különböző A23187 koncentrációkat alkalmaztunk 20 ng/ml PMA mellett. A sejtek 
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aktivált állapotát is 6 órán át tartó kezeléssel valósítottuk meg az apoptotikus sejtek 

kezeléséhez hasonlóan. Ezzel kizárhattuk, hogy az aktivált és az apoptotikus Jurkat sejt 

eredetű EV-kben mutatkozó különbségek az eltérő kezelési idők miatt következzenek 

be. Az annexinV-FITC pozitivitás a 0,1 μM A23187 koncentráció mellett kissé 

megnövekedett, mely azonban nem különbözött jelentősen az A23187 kezelés nélküli 

sejtek annexinV-FITC pozitivitásától (22/a. ábra). Az apoptotikus sejtek száma a 

2,5 μM A23187 koncentrációjú kezelés mellett nőtt meg kimagaslóan. A PI pozitivitás 

drasztikus emelkedése szintén a 2,5 μM A23187 mellett jelentkezett (22/b. ábra). Az 

eredmények alapján kiválasztottuk az ideális sejtaktiváló kondíciót, amit a 

ciprofloxacinnal tenyésztett Jurkat sejtek 0,1 µM A23187 ionofórral és 20 ng/ml PMA-

val 6 órán át tartó inkubálásával értük el. 

 

 

 

23. ábra: Ciprofloxacinon tenyésztett aktivált és apoptózis-indukált Jurkat sejtek 

jellemzése áramlási citometriával. Ciprofloxacin mellett a Jurkat sejtek aktivációját 

0,1 µM A23187 + 20 ng/ml PMA, az apoptózis indukciót pedig 0,5 µM STS 

hozzáadásával értük el, 6 órán át tartó inkubáció során. A sejteket NAO, annexinV-

FITC és PI jelölőkkel megfestve mértük. Az y tengelyen a pozitív események százalékos 

aránya van feltüntetve az összes eseményszámhoz képest (% Max.). A NAO 

hisztogramban lévő vízszintes vonalak az alacsony és a magas NAO fluoreszcencia 

értékek két tartományát különítik el, míg az annexinV-FITC és PI esetében a nem 

festődő eseményeket választják el a festett sejtektől. A kontroll sejtek a kizárólag 

ciprofloxacinon tenyésztett kezeletlen sejteket jelentik. NAO: nonyl-acridine orange. 
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A hosszantartó (>14 nap) ciprofloxacinnal való tenyésztés mellett bekövetkező 

sejtaktiváció (0,1 µM A23187 + 20 ng/ml PMA) és apoptózis indukció (0,5 µM STS) 

hatását hisztogram ábrázolásban is bemutatjuk (23. ábra). Az annexinV-FITC és a PI 

jelöléseken kívül a mitokondriális kardiolipinhez kötődő fluoreszcens NAO festéket 

alkalmaztuk a funkcionális állapotok elkülönítéséhez. Az apoptotikus sejtek NAO 

fluoreszcencia intenzitása alacsonyabb volt a kizárólag ciprofloxacinon tenyésztett és az 

aktivált sejtekhez képest, míg az annexinV-FITC pozitivitásuk magasabbnak bizonyult. 

Az eredményekkel igazoltuk a STS-kezelt ciprofloxacinon tenyésztett Jurkat sejtekben 

zajló apoptotikus folyamatokat, valamint az A23187 + PMA által aktivált 

ciprofloxacinon tenyésztett sejtek életképességét. A PI pozitivitásról elmondhatjuk, 

hogy semelyik kezelés mellett sem nőtt meg drasztikusan (23. ábra). 

 

5.2.3. Aktivált és apoptotikus Jurkat sejtek morfológiai eltérései 

 

A ciprofloxacinon tenyésztett aktivált és apoptotikus Jurkat sejteket PKH és 

DAPI festés után fluoreszcens mikroszkóppal analizáltuk. A mikroszkópos felvételek 

alapján a Jurkat sejtek aktivációja a sejtek és a sejtmagok megnagyobbodását 

eredményezte a kontroll sejtekhez képest, amit a sejtaktiváció következtében 

megnövekedett génexpresszió szintjével magyarázunk (24-25. ábrák). Az apoptózis 

indukció hatására látható, hogy a sejtek szétestek, a sejtek nukleáris állománya is 

kondenzálódott, aminek egy része kijutott a sejtközötti térbe (26. ábra). 

Az eddig bemutatott áramlási citometriai és mikroszkópos eredményeinkkel a 

ciprofloxacinon tenyésztett Jurkat sejtek aktivációját és apoptózis indukcióját is 

alátámasztottuk, így a kísérleteink további lépéseiben már a szekretált EV 

szubpopulációk összehasonlításával foglalkoztunk. 
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24. ábra: Ciprofloxacinon tenyésztett Jurkat sejtek (kontroll) fluoreszcens 

mikroszkóppal készített felvételei PKH és DAPI festés után. 
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25. ábra: Ciprofloxacinon tenyésztett aktivált Jurkat sejtek fluoreszcens mikroszkóppal 

készített felvételei PKH és DAPI festés után. 
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26. ábra: Ciprofloxacinon tenyésztett apoptotikus Jurkat sejtek fluoreszcens 

mikroszkóppal készített felvételei PKH és DAPI festés után. 
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5.2.4. Extracelluláris vezikulák mennyiségi és morfológiai eltérései 

 

A különböző funkcionális állapotú Jurkat sejtek által termelt EV-k 

méreteloszlását és mennyiségét azonos kiinduló sejtszám mellett az IZON qNano 

készülékkel határoztuk meg. Mind az APO-k, MV-k és EXO-k mérettartományának 

megfelelő EV-k is termelődtek aktivált és apoptózis-indukált sejteknél is. Aktiváció és 

apoptózis indukció hatására azonban a termelt EV-k mennyiségében jelentős 

különbségeket tapasztaltunk a ciprofloxacinon tenyésztett kontroll sejtekből származó 

EV-khez képest. Eredményeink ugyanis azt mutatták, hogy aktiváció hatására a 

legkisebb méretű EV-k, az EXO-k szekretálódnak nagy mennyiségben, az apoptózis 

indukció pedig a közepes és a nagyméretű EV-k, azaz az MV-k és az APO-k 

megnövekedett termelődését okozza (27/a. ábra). A mérésekkel így azt bizonyítottuk, 

hogy az apoptózis indukció főleg a sejtek plazmamembránjáról lefűződő EV-k 

termelődését fokozza, elősegítve az apoptotikus sejtek vezikulákká történő szétesését. 

Míg ezzel ellentétben a sejt aktiváció a multivezikuláris testek exocitózisát, azaz az 

EXO-k szekrécióját serkenti. Eredményeink összhangban vannak irodalomban közölt 

adatokkal, miszerint az A23187 ionofórral aktivált K562 humán mieloid leukémia 

sejteknél is megnövekszik az EXO szekréció mértéke (114). Az általunk mért EV-k 

koncentráció értékeiből az is látható, hogy EXO-k mind a három funkcionális 

állapotban nagyságrendekkel nagyobb mennyiségben termelődtek, mint APO-k vagy 

MV-k (27/a. ábra). A mennyiségi adatokon túl a méreteloszlásokból adódó módus 

átmérőket is összehasonlítottuk. Az eredmények azt mutatták, hogy az EV-k mérete 

független a sejtek funkcionális állapotától, mivel a kizárólag ciprofloxacinnal 

tenyésztett, valamint az aktivált és az apoptotikus sejtek esetében is azonos módus 

átmérőket kaptunk eredményül az adott EV szubpopulációkban (27/b. ábra).  

Az EV-k morfológiáját TEM módszerrel vizualizáltuk a ciprofloxacinnal 

tenyésztett kontroll Jurkat sejtek esetében. A TEM képeken jól láthatóak a qNano 

módszerrel is meghatározott, eltérő mérettartományba eső vezikuláris struktúrák 

(27/c. ábra). Az APO-k 1000 nm-nél nagyobb, az MV-k 100-400 nm közötti, az EXO-k 

pedig nagyságrendileg 100 nm nagyságú átmérővel rendelkeztek a TEM felvételek 

alapján.  
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 a  b  c 

 

27. ábra: Ciprofloxacinon tenyésztett kontroll, aktivált és apoptotikus Jurkat sejtekből 

származó EV-k méreteloszlásának és mennyiségének meghatározása, az EV-k 

vizualizálása. (a) 2,5x107 sejt felülúszójából izolált APO, MV és EXO koncentráció a 

vezikulák átmérőjének függvényében. A mérést az IZON qNano módszerrel végeztük el 

(n=3). (b) Az EV frakciók méreteloszlásának átlag átmérői (módus). Az átlag értékeket 

a szórásokkal (S.D.) együtt ábrázoltuk (n=3). A mérésekhez NP2000, NP800 és NP100 

IZON nanopórus membránokat alkalmaztunk. (c) Ciprofloxacinnal tenyésztett Jurkat 

sejtekből származó APO-k, MV-k és EXO-k transzmissziós elektronmikroszkópiával 

készült felvételei a méretskálák feltüntetésével. A kontroll EV-k a kizárólag 

ciprofloxacinon tenyésztett kezeletlen sejtekből származó EV-ket jelentik. 
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5.2.5. Extracelluláris vezikula szubpopulációk differenciál detergens lízise 

 

A következő kísérletben áramlási citométerrel megvizsgáltuk a különböző 

funkcionális állapotú Jurkat sejtekből származó EV-k annexinV-FITC, PI pozitivitását 

és differenciál detergens lízisét, melynek eredményeit a 28. ábrán foglaltuk össze. 

Triton X-100 detergens hozzáadásával igazoltuk a mintákban lévő vezikuláris 

struktúrák jelenlétét. Eredményeink azt mutatták, hogy mind a három funkcionális 

sejtállapot során termelődnek annexinV-FITC pozitív APO-k, MV-k és EXO-k is. 

Lényeges különbséget mutattunk ki az apoptózis indukció hatására termelődött 

vezikulák mennyiségében, ugyanis az annexinV-FITC pozitív események száma az 

APO és MV preparátumokban jelentősen megnőtt, ami a nagyobb mennyiségű EV-k 

jelenlétére utal ezekben a mintákban (28. ábra). Ez az eredmény egybecseng a qNano 

méréseink alapján ismertetett EV koncentrációk eltéréseivel (27/a. ábra). Az APO 

preparátumok PI pozitivitása is magasabb lett apoptózis indukció hatására a 

ciprofloxacinos kontroll állapothoz képest. Ennek lehetséges magyarázata, hogy 

apoptózis alatt a sejt nukleáris állománya kondenzálódik és a sejtről vezikulák 

formájában lefűződik, magasabb PI pozitivitást eredményezve. A késői apoptotikus 

sejtekről lefűződött APO-k membrán integritása már sérülhet, így az APO-k lumenében 

található DNS is jelölődni tud a PI festékkel. Az APO mintákkal ellentétben az MV 

preparátumok semelyik funkcionális sejtállapot esetében sem mutattak PI pozitivitást. A 

jelölt APO-k és MV-k 0,1% Triton X-100 detergenssel való kezelése a membrán 

vezikulák lízisét eredményezte, amit a lecsökkent annexinV-FITC pozitivitásból 

mutattunk ki. Érdekes észrevétel, hogy az APO-k PI pozitivitása nem szűnt meg a 

vezikuláris membrán integritás sérülésével, melynek feltételezhető magyarázata az 

APO-k belsejében található transzglutamináz enzimek általi fehérje keresztkötések 

lehetnek.  

Az EXO-kat latex gyöngyhöz konjugált formában (lat-EXO) monitoroztuk. A 

lat-EXO minták közül a legmagasabb annexinV-FITC pozitivitást az aktivált sejtek 

esetében mutattuk ki (28. ábra), mely szintén összhangban van a qNano által 

megállapított mennyiségi adatokkal, miszerint sejt aktiváció során az EXO-k 

szekréciója megnövekszik Jurkat sejtekben (27/a. ábra).  
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28. ábra: Ciprofloxacinon tenyésztett kontroll, aktivált és apoptotikus Jurkat sejtekből 

származó EV-k differenciál detergens lízise. AnnexinV-FITC és PI festett APO, MV és 

EXO minták vezikuláris eredetének igazolására 0,1% Triton X-100 differenciál 

detergens lízist alkalmaztunk (+ 0,1% Tx). A fluoreszcencia értékeket láthatjuk az SSC 

paraméter függvényében. A vízszintes vonalak a festékek hátterét jelölik. Ezen kívül az 

összes ábrán fel van tüntetve a pozitív események százalékos aránya az összes detektált 

eseményhez képest. A kontroll EV-k a kizárólag ciprofloxacinon tenyésztett kezeletlen 

sejtekből származó EV-ket jelentik. SSC: side scatter. 

 

 

A Triton X-100 általi lízis mindhárom típusú EXO annexinV-FITC pozitivitását 

megszüntette, az APO-khoz és az MV-khez hasonlóan. Detergens lízis hatására azonban 

az EXO minták PI fluoreszcenciája sem csökkent le, mely észrevételt az APO-k 

esetében is tapasztaltuk (28. ábra). A Triton X-100 általi detergens lízis a membrán 
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struktúrákat érintette, így feltételezhetően az EXO-asszociált DNS az EXO-k membrán 

integritásának megszűnése után is kötődött az EXO-k külső felületéhez, és így nem 

eredményezett intenzitás csökkenést a PI fluoreszcenciában. Kísérleteink alapján az 

feltételezhető, hogy a DNS stabilizált módon kötődött az EXO-k külső felületéhez, 

vélhetően fehérjékkel alkotott partikulák formájában. 

 

5.2.6. DNS szekvenciák kimutatása az extracelluláris vezikula frakciókban 

 

A továbbiakban megvizsgáltuk, hogy ciprofloxacin kezelés mellett a különböző 

funkcionális állapotú (kontroll, aktivált és apoptotikus) Jurkat sejtek által termelt EV-k 

milyen DNS szekvenciákat tartalmaznak. Analizáltuk genomiális szekvenciák 

(GAPDH, p53) jelenlétét az EV preparátumokban, valamint a mitokondriális DNS 

tartalmat is a mitokondriális kontroll régió és az RNR1 szekvenciák PCR reakcióval 

történő amplifikálásával. A DNS amplikonokat agaróz géleken vizualizáltuk, melyek a 

29. ábrán láthatóak. A GAPDH és p53 genomiális szekvenciákat csupán az EXO 

preparátumokból származó DNS-ből tudtuk kimutatni (29/a. ábra), míg az APO és MV 

minták PCR reakciója nem eredményezte ezeknek a genomiális DNS szekvenciáknak a 

detektálható szintjét. Ezzel ellentétben az mtDNS szakaszok mindhárom EV 

szubpopulációban jelen voltak (29/b. ábra). 

A DNS szekvenciák jelenlétét az EV-k DNáz I kezelése után is megvizsgáltuk. 

Eredményeink alapján az EXO preparátumokban kimutatott genomiális DNS 

szekvenciák teljesen eltűntek az EXO-k DNáz I általi emésztésével. Ezen kívül a 

mtDNS is a legtöbb esetben degradálódott az EXO minták DNáz I emésztésével, míg az 

APO-k esetében ez a nagymértékű DNS csökkenés nem volt tapasztalható az agaróz 

gélek alapján. Az MV preparátumok DNS amplikonjai alacsony intenzitású jelként 

jelentkeztek a géleken, viszont az MV-k DNáz I emésztésére szintén nem mutattak 

olyan nagy érzékenységet, mint az EXO minták. 

Megfigyeléseink igazolják, hogy az EXO preparátumokban lévő DNS 

nagymértékben extravezikuláris lokalizációjú, azaz az EXO-k lumenén kívül található. 

Míg az EXO-kkal ellentétben az APO-k DNS tartalmának nagy része az APO-k 

lumenében, az APO-k membránja által védett területen található. A közepes 

mérettartományba eső MV-k az APO és EXO populációk között helyezkedtek el a 
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DNáz I-re való érzékenység alapján. Az eltérő funkcionális állapotokban szekretált 

APO-k, MV-k és EXO-k között nem tapasztaltunk lényeges eltérést az amplifikált DNS 

szekvenciák tekintetében (29. ábra). 

 

 

 

29. ábra: Ciprofloxacinon tenyésztett kontroll, aktivált és apoptotikus Jurkat sejtek 

által szekretált EV-k DNS tartalmának PCR analízise. Az APO-k, MV-k és EXO-k (a) 

genomiális (GAPDH, p53) és (b) mitokondriális (kontroll régió, RNR1) amplifikált DNS 

szekvenciáinak agaróz gélképei. Az EV mintákat vizsgáltuk DNáz I kezelés nélkül (-) és 

DNáz I kezelés mellett (+) is. A kontroll EV-k a kizárólag ciprofloxacinon tenyésztett 

kezeletlen sejtekből származó EV-ket jelentik. Az ábra jobb oldalán az alkalmazott DNS 

molekulasúly marker méreteit tüntettük fel bázispárban (bp). 

 

 

Az EV-asszociált DNS elektroforetikus mintázatát PCR amplifikálás nélkül 

agaróz gélen (30. ábra), majd az EXO-k esetében Agilent 2100 Bioanalyzer készülékkel 

(31. ábra) is meghatároztuk. Amplifikálás nélkül az agaróz gélek alapján az APO és MV 

mintákban nem detektáltunk DNS-t, azonban az EXO minták esetében egy széles 

mérettartományban kimutattuk a DNS jelenlétét. Az exoszómális DNS 

elektroforetogramjai alapján mind a három funkcionális állapotban az EXO-asszociált 

DNS szekvenciák csúcsa átlagosan 6000 bp körüli méretre esett (31. ábra). 

a 

b 
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Eredményeink azt mutatták, hogy a DNáz I-szenzitív EXO-asszociált DNS nem rövid 

szekvencia fragmentumokban, hanem nagyobb molekulasúlyú formában található az 

EXO preparátumokban. 

 

 

 

30. ábra: Ciprofloxacinon tenyésztett kontroll Jurkat sejt eredetű EV-asszociált DNS 

vizsgálata. APO, MV és EXO mintákból izolált DNS agaróz gélképe. Az alkalmazott 

DNS molekulasúly marker méreteit bázispárban (bp) tüntettük fel. 

 

 

 

31. ábra: Ciprofloxacinon tenyésztett kontroll, aktivált és apoptotikus Jurkat sejt 

eredetű EXO-asszociált DNS vizsgálata Agilent 2100 Bioanalyzer készülékkel. Az 

ábrákon a DNS mennyiségével arányos FU (fluorescence units) érték a DNS 

szekvenciák bázispárban (bp) kifejezett méretének függvényében látható. Az EXO 

mintákkal egyidejűleg az 50 bp és a 17000 bp méretű DNS markert is megfuttattuk, mely 

éles csúcsokként jelentkeztek az elektroforetogramokon. A kontroll EV-k a kizárólag 

ciprofloxacinon tenyésztett kezeletlen sejtekből származó EV-ket jelentik. 
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5.2.7. Fehérjék azonosítása az extracelluláris vezikula frakciókban 

 

Tömegspektrometriával (MS) proteomikai analízist végeztünk az eltérő 

funkcionális állapotok esetén mind a sejtek és az EV szubpopulációk szintjén. Az MS 

analízis során azonosított fehérjék listáit az EVpedia adatbázisban nyilvánossá tettük 

(http://student4.postech.ac.kr/evpedia2_xe/xe/). A fehérje listák az albbi címhez vannak 

hozzárendelve: „Antibiotic-induced release of small extracellular vesicles (exosomes)”. 

Kvantitatív MS analízissel továbbá a DNS-kötő fehérjék mennyiségét hasonlítottuk 

össze a különböző EV preparátumokban. 

Eredményeinkkel genomiális DNS-kötő hiszton fehérjéket azonosítottunk az EV 

szubpopulációkban (6. táblázat). Kvantitatív MS analízis alapján az azonosított hiszton 

fehérjék (H2B 1-es és 2-es típusa, H4) az EXO mintákban voltak jelen a legnagyobb 

mennyiségben a másik két EV szubpopulációhoz képest. Az EXO mintában kimutatható 

hisztonok mennyisége az eltérő funkcionális állapotokban különbözött, melyek közül a 

legmagasabb értéket az aktivált sejtekből eredő EXO-k esetében mutattunk ki. Az EV-k 

MS elemzése során azonosított hisztonok alátámasztják a 8-9. ábrákon bemutatott 

áramlási citometriai eredményeinket, miszerint ciprofloxacin kezelés hatására az EXO 

preparátumokban hiszton H2B-t található (8/a. ábra), ami az APO és az MV mintákban 

áramlási citometriával nem volt detektálható (9. ábra). A genomiális DNS-kötő hiszton 

fehérjéken kívül az EXO preparátumokban (kontroll és apoptotikus Jurkat sejteknél) 

azonosítottuk az mtDNS kötésben szerepet játszó Flap endonukleáz I (FEN1) enzimet 

is, mely APO és MV preparátumokban egyáltalán nem volt detektálható (6. táblázat). A 

hiszton fehérjékről ismert, hogy a genomiális DNS-hez kötődnek a nukleoszómális 

rendszerben, míg a FEN1 fehérjét a mitokondriális nukleoid részeként, mtDNS-kötő 

fehérjeként tartják számon (156). 

Az EXO preparátumokban a DNS-kötő fehérjéken kívül még azonosítottunk 

számos, irodalmi adatok alapján ismert EXO-kra jellemző fehérje markert is, melyek 

igazolják az EXO-k jelenlétét a mintákban. Többek között kimutattuk CD81, szintenin, 

MHC és néhány hősokk fehérje (hsp: heat shock protein) jelenlétét az EXO mintákban. 

Az MV preparátumokban pedig példaként említve a plazmamembrán eredetű EV-kre 

jellemző integrineket, és VAMP fehérjéket is azonosítottuk. 

http://student4.postech.ac.kr/evpedia2_xe/xe/
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6. táblázat: DNS-kötő fehérjék jelenlétének és mennyiségének kvantitatív MS analízise 

ciprofloxacinon tenyésztett Jurkat sejt eredetű EV mintákban. A táblázatban feltüntetett 

értékek arányosak a mintákban lévő hiszton eredetű peptidek mennyiségével. A Flap 

endonukleáz I, mitokondriális nukleoid fehérje jelenlétét (+) is igazoltuk a kontroll és 

apoptotikus EXO mintákban. A kontroll EV-k a kizárólag ciprofloxacinon tenyésztett 

sejtekből származó EV-ket jelentik. 

 

 

 

 

A következő analízisben a mintákban azonosított fehérjék számát Venn-

diagramokban összesítettük a sejtek, APO-k, MV-k és EXO-k esetében is (32. ábra). 

Valamint egy másik csoportosítást is figyelembe vettünk, amikor is a ciprofloxacinon 

tenyésztett kontroll, aktivált és apoptotikus Jurkat sejteken belül hasonlítottuk össze a 

három EV szubpopulációban azonosított fehérjéket. Utóbbi esetben külön megfigyeltük 

a mitokondriális fehérje asszociációkat is. A Venn diagramok alapján a ciprofloxacinon 

tenyésztett kontroll sejtekhez képest az aktivált és az apoptotikus Jurkat sejtekben 

többféle fehérjét lehetett kimutatni. Számos fehérjét kizárólagosan az aktiváció vagy 

apoptózis állapotában azonosítottunk, míg a kontroll sejtekben ez a specifikus fehérje 

mennyiség alacsonyabb volt. Apoptózis indukció során több specifikus fehérjét 

mutattunk ki az APO és az MV mintákban (7. táblázat), mint az EXO preparátumokban. 

Aktiválás hatására pedig az EXO mintákban azonosítottunk több specifikus fehérjét az 

APO és az MV preparátumokhoz képest (7. táblázat), melyek közül számos fehérje 

sejtaktivációval, sejt osztódással és DNS replikációval kapcsolatos funkciót tölt be. Az 

MS analízist két független kísérletre is elvégeztük. 

Eredményeink tehát azt mutatták, hogy a Jurkat sejtek apoptózis indukciója 

során specifikus fehérje szelekció történik a nagyobb, és a közepes méretű, 

sejtmembránról lefűződő vezikulák irányába, míg sejtaktiváció során a fehérjék 

kiválasztódása inkább a kisebb, endoszómális eredetű vezikulák felé irányul. A sejt 
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aktiváció és apoptózis indukció nélküli, kontroll sejtekből származó EV-k 

összehasonlítása során mindhárom populációban (APO, MV, EXO) hasonló 

mennyiségű specifikus fehérjét azonosítottunk.  

 

 

 

32. ábra: Ciprofloxacinon tenyésztett kontroll, aktivált és apoptotikus Jurkat sejtek, 

valamint az általuk termelt EV-k proteomikai analízise Venn-diagram ábrázolásban. 

(a) Azonosított fehérjék számszerű megoszlása a három eltérő funkcionális állapot 

szerint csoportosítva külön Jurkat sejt, APO-k, MV-k és EXO-k esetére. (b) Azonosított 

fehérjék számszerű megoszlása APO, MV és EXO minták szerint csoportosítva külön a 

három eltérő funkcionális állapot esetére, feltüntetve a mitokondriális asszociációjú 

fehérjék százalékos arányát (mt) az adott EV populációban. A kontroll EV-k a kizárólag 

ciprofloxacinon tenyésztett sejtekből származó EV-ket jelentik. 

 

 

 

b 
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Az EV minták mitokondriális fehérje arányát elemezve az összes azonosított 

fehérjéhez képest azt tudtuk kimutatni, hogy ez az arány az APO preparátumokban volt 

a legmagasabb. A ciprofloxacinon tenyésztett kontroll, valamint aktivált sejtekből 

származó APO-kban lévő mitokondriális fehérjék az összes azonosított fehérje 26%-át, 

illetve 28%-át teszik ki, aminek értéke 18%-ra csökken apoptózis indukció hatására. 

 

 

7. táblázat: Apoptotikus Jurkat sejt eredetű APO, MV és aktivált Jurkat sejt eredetű 

EXO mintákban kimutatott néhány specifikus fehérje az NCBI adatbázis alapján, 

ciprofloxacinnal való tenyésztés mellett. 

 

APO 

apoptózis indukció 

MV 

apoptózis indukció 

EXO 

aktiváció 

peroxiredoxin-6, septin 7, 

septin 9, annexin A7, 

poly(ADP-ribose) 

polymerase 1 

destrin, integrin beta 2, 

vesicle associated 

membrane protein 5, 

tetraspanin-14 and heat 

shock protein 105 kDa 

ATP synthase β, copine-3, 

replication protein A, cell 

division control protein, 

chloride intracellular 

channel protein 1, 

tyrosine-protein kinase 

ITK/TSK 
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5.3. EV-TRACK tudásbázis 

 

Doktori munkám részeként a továbbiakban az EV-TRACK tudásbázis létrehozásához 

szükséges adatelemző munka és a tudásbázis létrehozásának hátterét ismertetem. 

 

5.3.1. EV-TRACK tudásbázis létrehozásának célja 

 

Az EV-alapú diagnosztikai alkalmazások lehetőségeit manapság egyre jobban 

feltérképezik, ami gyakorlatilag magával vonta az EV izolálási módszerek további 

fejlődését is, ugyanis a diagnosztikai alkalmazásokhoz nélkülözhetetlen, hogy a 

vizsgálandó EV-ket tisztán, szennyezések nélkül tudjuk előállítani, minél egyszerűbb, 

reprodukálható módon (132,157,158). Így tehát az EV-k tanulmányozása mellett az 

elmúlt évek alatt az EV izolálási módszerek is nagyfokú fejlődéseken mentek át. 

A doktori munkám során alkalmazott EV előállítási protokoll (differenciál 

centrifugálás + gravitációs szűrés) mellett léteznek más elven alapuló EV izolálási 

módszerek is. Ide tartoznak a további méret alapú szeparációs módszerek, mint például 

az ultrafiltrálás vagy a méretkizárásos kromatográfia, továbbá az immunaffinitás alapú 

technikák, az EV precipitáláson alapuló eljárások, valamint a mikrofluidikai elven 

működő módszerek is (159,160). Az EV-k méret szerinti elválasztása során gyakran 

alkalmaznak membrán szűrőn keresztüli filtrációt, mely során a szűrő pórusai 

eldugulhatnak, ami az EV-k mennyiségi csökkenéséhez vezethet, valamint a szűrés 

alatti nyomás alkalmazásával a nagyobb méretű EV-k kisebb méretű vezikulákká 

eshetnek szét, ezzel torzítva az EV-k jellemzőit. A kereskedelmileg is kapható, 

precipitálás elvén működő izolálási módszerek, mint pélául a Total Exosome Isolation 

Kit (Thermo Fisher Scientific), és az ExoQuick® (System Biosciences) viszont a 

mintákban lévő nem vezikuláris struktúrák precipitációját is okozhatják az EV-k 

precipitálása mellett. Az affinitás alapú módszerekkel (például antitesttel konjugált 

mágneses gyöngy alapú szeparálással) pedig csupán a mintában lévő EV-k egy 

bizonyos populációját lehet kiizolálni. Ennek oka, hogy a specifikus antitest alapú 

izolálás során az EV-k adott fehérje markerei alapján tudunk szelektálni, így az antitest 

által fel nem ismert EV-k kiesnek a későbbi analízisből. Ezek alapján tehát elmondható, 

hogy a különböző elven működő EV izolálási módszerek alkalmazásával más és más 
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heterogenitással, szennyeződési profillal és tulajdonsággal bíró EV preparátumokat 

lehet előállítani, melynek következménye, hogy az EV-kről szóló irodalmi adatok is 

nagymértékben függnek azok előállítási módjától (161).  

Habár a differenciál centrifugálás a leggyakoribb módja az EV preparálásnak 

(33. ábra), számos közleményben olvashatunk a többi EV izolálási módszer 

alkalmazásáról is, ami bizonytalanságot eredményezett az EV-kre vonatkozó irodalmi 

adatok értelmezésében. Ehhez hozzájárul az a tény is, hogy számos esetben a közölt 

tanulmányok nem részletezik pontosan az EV-k előállítási módját, valamint nem írják le 

alaposan a vizsgált EV-k jellemzőit sem, hanem a hiányos jellemzés mellett már 

azonnal a funkcionális vizsgálatokra térnek rá. Az EV-k funkcionális hatásairól az 

utóbbi években pedig egyre több irodalmi adatot közöltek, de ezzel együtt növekedtek 

az EV-k előállítási módjával, valamint a biomarker kutatásban betöltött szerepükkel 

kapcsolatos közlemények száma is (34. ábra).  

 

 

 

33. ábra: EV izolálási módszerek gyakorisága a 2010-2014 között publikált adatok 

alapján. (a) Az izolálási módszerek evolúciója 2010-2014 között. A színek és módszerek 

párosítása az alábbi: piros – differenciál (ultra)centrifugálás, kék és zöld – sűrűség 

alapú ultracentrifugálás, sárga – kereskedelmileg kapható kitek, barna – 

immunaffinitás alapú technikák, fekete – ultrafiltrálás. (b) Kereskedelemben kapható 

EV izoláló kitek (Total Exosome Isolation, ExoQuick®) használatának gyakorisága 

(161). 
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A nagyfokú heterogenitásból és az EV-k előállításának módjában való 

különbségekből adódóan más-más munkacsoport eredményei gyakran különböznek is 

egymástól. Annak érdekében, hogy átláthatóbbá lehessen tenni az EV-kkel foglalkozó 

kutatócsoportok tudományos munkáját, létrejött egy nemzetközi konzorcium, melynek 

részeseként számos EV-kről szóló tudományos közleményt megvizsgáltunk és 

elemeztünk (161). Az elemzések során 1742 publikált kísérleti elrendezést vizsgáltunk 

meg az ISEV (International Society of Extracellular Vesicles) vezető tagjai által 

összefoglalt, az EV alapú kísérletekre vonatkozó minimális elvárások alapján (162). 

 

 

 

34. ábra: Az EV-alapú kutatási témák céljainak változása a 2010-2014 között 

publikált adatok alapján. A színek az alábbi csoportokat jelölik: piros – funkcionális 

hatás, kék – biomarker kutatás, zöld – „omikák”, sárga – biogenezis, barna – technikai 

leírás, fekete – egyéb (161). 

 

 

Az EV-kkel kapcsolatos publikációk analízise alapján létrejött az interneten 

elérhető EV-TRACK (Transparent Reporting And Centralizing Knowledgebase) 

tudásbázis (http://evtrack.org/). A tudásbázisban az EV-k előállításáról és jellemzéséről 

szóló kérdéseken keresztül bizonyosodhatnak meg a felhasználók a kísérletükben 

tervezett, vagy már megvalósított EV-jellemzés teljességéről és alaposságáról. A 

http://evtrack.org/


87 

 

kérdések megválaszolása és elbírálása után kapunk egy jellemző mérőszámot (EV-

METRIC) és egy kísérleti azonosítószámot (EV-TRACK ID) kapunk a kísérletünkre. A 

tudásbázisban pedig mérőszám alapján is lehet keresni az EV-kkel kapcsolatos már 

regisztrált irodalmi közlemények között, valamint átláthatóan lehet az alkalmazott EV 

izolálási protokollokat követni. 

 

Az EV-TRACK tudásbázisban feltett kérdések az alábbi pontokat veszik figyelembe: 

 EV-k forrása (sejtkultúra felülúszó, biológiai folyadék) 

 EV-k részletezett izolálási protokollja 

 EV-k fehérje analízise 

 EV-k RNS analízise 

 EV-k lipid analízise 

 EV-k méret szerinti és mennyiségi analízise 

 EV-k terminológiája 

 

Doktori munkám során feltettük a kérdést, hogy az EV-TRACK tudásbázisban 

nem szereplő DNS analízis feltüntetése szükséges-e az EV-k jellemzése szempontjából. 

Ezen kívül az eredményeinket rendszereztük és összesítettük a tudásbázisban. 

 

5.3.2. Kísérleti adatok összesítése az EV-TRACK tudásbázis alapján 

 

Az EV-k részletes jellemzése és az EV-alapú funkcionális vizsgálatok 

megbízhatósága érdekében jött létre az EV-TRACK tudásbázis, melyben a kísérleti 

körülmények összesítésével átláthatóvá válnak az EV-kre vonatkozó kutatási 

eredmények. Az EV-TRACK nemzetközi konzorcium részeseként nemcsak 

hozzájárultam a tudásbázis létrehozásához, hanem abbban a kutatási eredményeimet is 

összesítettem (ID: JA3224RJ). A jelen doktori munkában ismertetett eredmények az 

általunk alkalmazott exoszóma izolálási és karakterizálási módszerek alapján 87%-os 

mérőszámmal jellemezhetőek. Az EV-TRACK tudásbázisban összefoglalt 2010-2017 

évek között megjelent tudományos közlemények EV-metric mérőszámait alapul véve, a 

munkacsoportunk által alkalmazott EV izolálási és karakterizálási módszerek 

kimagaslóan jó mérőszámmal rendelkeznek (8. táblázat).  
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8. táblázat: 2010-2017 évek között megjelent tudományos közlemények EV-metric 

mérőszámai az EV-TRACK tudásbázis alapján (http://evtrack.org/).  

 

év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

kísérletek 

száma 
130 163 257 379 663 152 13 14 

EV-metric 23% 19% 21% 17% 20% 21% 49% 43% 

 

 

http://evtrack.org/
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6. Megbeszélés 

 

Az elmúlt években nagy számban jelentek meg olyan tanulmányok, melyek az 

EV-k orvostudományi jelentőségeire hívják fel a figyelmet. Egyre több közlemény az 

EV-k kóros elváltozásokban betöltött szerepét bizonyítja, melyek alapján az EV-kre 

humán diagnosztikai területeken új biomarkerekként tekinthetünk. A diagnosztikai 

alkalmazásokon túl már több kutatócsoport az EV-k terápiás lehetőségeit is ismertette 

(163-165). Az orvostudományi alkalmazásokon kívül, a sejtbiológiával, molekuláris 

biológiával foglalkozó kutatásoknak is az egyik központi témája lett az EV-k vizsgálata, 

mivel olyan komplex összetételű vezikuláris képletek, melyek in vivo képesek 

megváltoztatni a sejtek funkcióját autokrin, parakrin és endokrin módon is. EV-k 

termelődnek a sejtek nyugalmi állapotában is, de mennyiségük jelentősen megnőhet a 

sejtekben zajló különböző funkcionális változások hatására. Ilyen funkcionális 

állapotváltozást idéz elő például a sejtek aktivációja, a programozott sejthalál, illetve 

számos a sejteket érő stressz hatás (81,113). Celluláris stressz választ indukálhat a 

sejtek éheztetése, de a sejtek különböző toxikus anyaggal való kezelése is, mely 

kondíciók mellett az EV-szekréció is változik.  

A jelen doktori értekezésben vizsgáltuk a bakteriális fertőzések kezelésére is 

széles körben alkalmazott fluorokinolon családba tartozó antibiotikumnak, a 

ciprofloxacinnak in vitro hatását a sejtek által termelt EV-kre. A ciprofloxacin hatásai 

között szerepel a mitokondriális DNS (mtDNS) mennyiségének csökkenése, valamint a 

kromoszóma számbeli mutációk kialakulása, az aneuploidia, mely a sejtekre kifejtett 

genotoxikus stressznek a következménye (117,166). Irodalmi adatokból ismert, hogy a 

ciprofloxacin dózisfüggő módon képes az emlős sejtek citokin termelését is 

megváltoztatni, a citokinek termelésének serkentésével vagy gátlásával. Így például a 

20-80 µg/ml koncentráció tartományban alkalmazott ciprofloxacin kezelés a humán 

perifériás vér limfocita sejtek IL-2R (IL-2 receptor) expresszióját növeli, míg a 

25 µg/ml koncentráció feletti ciprofloxacin kezelés a TNFα szekrécióját gátolja humán 

monocitákban (115). A legtöbb fluorokinolon antibiotikummal végzett tanulmány az 

immunsejtekben (mieloid és limfoid sejtek) bekövetkező változásokra irányult, azonban 

epitél- és endotélsejtekre kifejtett hatásokról is beszámoltak már (115). Ezeken kívül 
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tumorsejtekre kifejtett hatásmechanizmusokról is olvashatunk (115), miszerint a 

ciprofloxacin képes a malignus sejtek apoptózisának indukciójára, ezáltal a 

ciprofloxacin potenciális daganatellenes terápiás célponttá is vált. 

A doktori munkám során bebizonyítottuk, hogy a hosszantartó (>14 nap), 

alacsony koncentrációjú (10 μg/ml) ciprofloxacin kezelés a sejtek életképességét nem 

befolyásolja. Az eredményeink összefüggésben vannak mások által közölt adatokkal, 

melyek alapján a hosszantartó, alacsony koncentrációjú (<25 μg/ml) ciprofloxacin 

kezelés nem okoz proliferáció csökkenést Jurkat sejteknél. Ezzel ellentétben kimutatták, 

hogy a magas koncentrációban (>80 μg/ml) alkalmazott ciprofloxacin már apoptotikus 

és nekrotikus sejthalált is indukál (117). A sejtek életképességének vizsgálata után 

tömegspektrometriai analízissel következtettünk a sejtekben zajló folyamatokra. 

Irodalmi adatok alapján a Jurkat sejtek ciprofloxacinnal való kezelése oxidatív stresszt, 

reaktív oxigén gyökök termelését, mitokondriális diszfunkciót, légzési elektron 

transzportlánc gátlást és mitokondriális membrán potenciál csökkenést, így mitofágiát is 

eredményez ezeknél a sejteknél (11,125,126). A ciprofloxacinnal kezelt Jurkat sejtek 

tömegspektrometriai elemzésével mi is igazoltuk ezeknek a folyamatoknak a jelenlétét. 

Eredményeink két független kísérletre vonatkoznak, ezzel is bizonyítva az említett 

sejtes folyamatok relevanciáját a ciprofloxacin kezelés hatására. Eredményeink alapján 

kijelenthetjük, hogy az általunk alkalmazott 10 μg/ml alacsony koncentrációjú 

ciprofloxacin nem indított be sejthalált, viszont fehérje szinten kissé megnövelte a 

celluláris stresszhez kapcsolódó folyamatok arányát a proteomikai anlízis alapján.  

A továbbiakban a sejtek által szekretált EV-ket megvizsgálva kimutattuk, hogy a 

Jurkat sejtek ciprofloxacin kezelése EV-asszociált DNS és hiszton fehérjék szekrécióját 

eredményezi, mely leginkább az exoszóma mintákra volt jellemző. A ciprofloxacinnak 

számos mellékhatása már ismert, azonban eredményeinkkel fontos további újszerű tényt 

fedeztünk fel, miszerint a ciprofloxacin hatással van a sejtek által szekretált EV-kre is. 

A hosszantartó ciprofloxacin kezelés hatását a humán hasnyálmirigyrák eredetű 

MiaPaCa, és a humán monocita eredetű U937 sejtvonalakon is megvizsgáltuk. 

Eredményeink azt mutatták, hogy ciprofloxacin hatására a MiaPaCa sejt eredetű 

exoszómák molekuláris összetétele a Jurkat sejt eredetű exoszómákhoz hasonlóan 

megváltozik. Kimutattuk, hogy ciprofloxacin kezelés hatására megnő a MiaPaCa sejt 

eredetű exoszómák DNS festődése a ciprofloxacin kezelés nélkül termelt exoszómák 
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festődéséhez képest. A megnövekvő exoszómális DNS jelenlét az U937 sejteknél 

azonban nem volt kimutatható, utalva a ciprofloxacin sejt specifikus 

hatásmechanizmusaira. 

Ciprofloxacinon tenyésztett Jurkat sejteken végzett eredményeinkkel kimutattuk, 

hogy a szekretált DNS a legkisebb méretű EV-ket, azaz az exoszómákat tartalmazó 

preparátumokban dúsul fel. Kísérleteink során az exoszómák DNáz I általi enzimatikus 

emésztésével a DNS tartalom jelentősen lecsökkent, mely eredmény bizonyítja az 

exoszómákon kívül található, extravezikuláris DNS jelenlétét. A DNáz I emésztett 

APO-k és MV-k szintjén nem tudtunk kimutatni ekkora változást a DNS mennyiségben. 

Az extravezikuláris DNS-t az exoszómák OptiprepTM sűrűség gradiens 

ultracentrifugálásával, valamint magas sókoncentrációjú pufferben végzett mosásával 

próbáltuk különválasztani az exoszómáktól. A tisztítási lépések után is igazoltuk a DNS 

asszociációját az exoszómák külső membránjához. Eredményeink arra engednek 

következtetni, hogy a DNS elektrosztatikus kölcsönhatással kötődik az exoszómák 

külső felszínéhez. 

Az EV szubpopulációk jellemzésén és a tartalmuk vizsgálatán túl a vezikulák 

funkcionális hatásait is már számos közleményben ismertették, főleg az exoszómákra 

fókuszálva. A funkcionális hatások kiváltásához az exoszómák által szállított 

molekuláknak először el kell jutniuk a célsejtekhez, ahol többek közt receptor-ligand 

kötődés révén szignalizációt váltanak ki a sejtekben. Ezen kívül a sejtek receptor 

mediált endocitózissal, illetve a vezikulák plazmamembránnal való fúziója során az 

exoszómák tartalmát be is fogadhatják, így az exoszómák által szállított molekulák 

közvetlen módon is kifejthetik hatásukat a sejtekben (167). A sejtekhez való kötődésen 

kívül az exoszómák a sejtközötti állományban is kikötődhetnek extracelluláris mátrix 

fehérjékhez (168,169). A jelen doktori munkában kimutatott Jurkat sejt eredetű 

exoszómák felületéhez asszociált DNS-nek feltételezzük, hogy szerepe van az 

exoszómák funkcióinak kiváltásában, és hatással van azok kötődési tulajdonságaira is. 

Feltettük a kérdést, hogy vajon módosul-e az exoszómák extracelluláris mátrix 

elemekhez történő kötődése az exoszómális külső DNS burok következtében? A kérdés 

megválaszolására egy újszerű, jelölésmentes bioszenzorikai módszert alkalmaztunk, 

mellyel a ciprofloxacin kezelt sejtek által termelt EXO-k adhézióját vizsgáltuk 

fibronektin felületeken. A nagyobb és a közepes méretű vezikulákat, azaz az 
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apoptotikus testeket és a mikrovezikulákat is megvizsgálva azt tapasztaltuk, hogy ezek 

az EV-k nem kötődnek a fibronektin réteghez, míg a kisméretű exoszómáknak a 

kötődését tapasztaltuk. Ezek után a ciprofloxacin kezelés hatására kialakult exoszómális 

DNS burok hatását vizsgáltuk az exoszómák fibronektinhez történő kötődésében. Ehhez 

DNáz I enzimatikus emésztést végeztünk az exoszómákon, és kimutattuk, hogy az 

exoszómák a külső DNS burok hiányában már nem kötődnek a fibronektin felülethez, 

igazolva az extravezikuláris DNS funkcionális szerepét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. ábra: Összefoglaló folyamatábra a ciprofloxacin Jurkat sejtekre gyakorolt 

hatásairól. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. ábra: Összefoglaló folyamatábra a ciprofloxacin hatására termelődő Jurkat 

eredetű extravezikuláris DNS vizsgálatáról. 

 

Ciprofloxacin emlős sejtekre gyakorolt hatásainak tanulmányozása 

Jurkat sejtek vizsgálata ciprofloxacin 

kezeléssel és kezelés nélkül. 

Extracelluláris vezikulákban kimutatható 

eltérések vizsgálata a Jurkat sejtek 

ciprofloxacin kezelésének hatására. 

Igazolt életképesség és mitokondriális 

diszfunkcióhoz kapcsolt fehérjék jelenléte. 

Extracelluláris vezikulákon kívüli DNS és 

hiszton fehérjék detektálhatóak, jellemzően 

az exoszóma mintákban. 

Ciprofloxacin hatására kibocsájtott extravezikuláris DNS vizsgálata 

Extracelluláris vezikulák DNS 

mennyiségének meghatározása DNáz I 

emésztés mellett. 

 

Exoszómákban nagyobb DNS tartalom 

kimutatható, mely DNáz I emésztésre 

érzékeny, extravezikuláris. 

 

Extravezikuláris DNS exoszómákhoz való 

asszociációjának vizsgálata különböző 

tisztítási módszerekkel. 

 

A DNS az exoszómák külső felszínéhez 

kötődve szeparálódik. A kölcsönhatás magas 

sókoncentráció mellett gyengül. 

 

Extracelluláris vezikulák fibronektinhez 

való kötődésének tanulmányozása a külső 

DNS burok emésztése mellett. 

 

Az exoszómák kötődnek a fibronektinhez. 

Az exoszóma-asszociált DNS elősegíti az 

exoszómák fibronektinhez való kötődését. 
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A doktori munkám további feladatának tűztük ki céljául a ciprofloxacin kezelt 

Jurkat sejtek aktivációjának és apoptózis indukciójának a vizsgálatát, mely során 

továbbra is az EV-k DNS tartalmának analízisére fektettük a hangsúlyt. Az apoptotikus 

test, a mikrovezikula és az exoszóma mintákban, azaz mind a három vezikula 

frakcióban kimutattunk mtDNS szekvenciákat. Genomiális DNS szekvenciákat ezzel 

ellentétben csupán az exoszóma preparátumokban detektáltunk. A mitokondriális és 

genomiális DNS szekvenciák nagy része az exoszómák DNáz I általi emésztésének 

hatására eltűnt, igazolva az exoszómák külső felszínével való DNS-asszociációt. 

Különböző EV szubpopulációban azonosított genomiális DNS szekvenciák (GAPDH, 

p53, KRAS) jelenlétét az irodalomban is ismertették (42). Lázaro-Ibáñez és munkatársai 

által közölt eredmények alapján elmondható, hogy a vezikuláris DNS tartalom sejt 

specifikus módon szekretálódik, mely eltérően oszlik meg az adott sejt által termelt 

vezikula szubpopulációk között (42). Eredményünk egybecseng az irodalmi adatokkal, 

mivel a Jurkat sejt eredetű genomiális DNS szekvenciákat az EV szubpopulációkban 

eltérő mennyiségben tudtuk kimutatni.  

A sejtaktiváció és az apoptózis indukció EV-kre kifejtett hatását főleg a 

szekretált EV-k mennyiségének és fehérje összetételének változásával tudtuk leírni. 

Eredményeink alapján azt tapasztaltuk, hogy a sejtek aktiválása az exoszóma 

biogenezisre, míg a sejtek apoptózis indukciója a mikrovezikula és az apoptotikus test 

biogenezisre van hatással. A különböző funkcionális állapot mellett is kimutattuk a 

DNáz I szenzitív mtDNS és a genomiális DNS szekvenciák jelenlétét az EV-kben. 

A sejtek mitokondriális diszfunkciójára utal az EV preparátumokban detektált 

megnövekedett mtDNS mennyisége, valamint az MS analízissel azonosított 

mitokondriális fehérjék jelenléte is. Az exoszóma preparátumokban a megnövekedett 

DNS mennyiségen kívül kimutattuk a genomiális DNS-kötő hiszton fehérjéket, 

valamint az mtDNS kötésében szerepet játszó flap endonukleáz 1 fehérjét is. Egy 

nemrégiben megjelent közleményben azt bizonyították be, hogy a hiszton fehérje burok 

elősegíti az exoszómák sejtfelszíni heparán szulfán proteoglikánhoz való kötődését, 

majd az exoszómák sejtek általi felvételét (170). Ezek az adatok is azt igazolják, hogy 

az exoszómális DNS és DNS-kötő fehérje burok hozzájárulhat az exoszómák 

funkcionális hatásaihoz. 
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37. ábra: Összefoglaló folyamatábra a ciprofloxacinon tenyésztett aktivált és 

apoptotikus Jurkat sejtek EV frakcióinak vizsgálatáról.  

 

 

A mitokondriális diszfunkció, valamint a sejtekben lecsökkent mtDNS tartalom 

a ciprofloxacin hatásmechanizmusával magyarázható. A ciprofloxacin elsődleges 

célpontja a bakteriális DNS giráz enzim, melynek gátlása a baktériumok elpusztítását 

eredményezi (120). A bakteriális DNS giráz enzimen kívül a ciprofloxacin az 

emlőssejtekben lévő mitokondriális topoizomeráz II enzim gátlását is okozza. Mindkét 

enzim a DNS megfelelő replikációjáért felelős, így ezen enzimek gátlása a baktériumok, 

illetve emlős sejteknél a mitokondriumok degradációjával jár együtt. Emlős sejtekben a 

topoizomeráz II enzim gátlása az mtDNS fragmentációját, valamint az mtDNS 

mennyiségének csökkenését eredményezi a sejtekben (122,123). Felmerül azonban a 

kérdés, hogy a mitokondriális eredetű DNS hogyan kerülhet az exoszómák külső 

felszínére? Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy a sejteken belül a 

mitokondriumokat érő sérülések következtében mitokondriális membránról lefűződő 

vezikulák (92,171,172) keletkeznek, mely mitokondriális vezikulák összeolvadnak a 

multivezikuláris testek membránjával. Így, a multivezikuláris testbe kerülve a 

mitokondriális vezikulák tartalma az ILV-k felületére is kötődhet. A multivezikuláris 

Ciprofloxacinon tenyésztett Jurkat sejtek aktivációja és apoptózis-indukciója 

Sejtaktiváció és apoptózis indukció 

paramétereinek optimálása Jurkat sejteken. 

Apoptózis: 0,5 µM Staurosporin 

Aktiváció: 0,1 µM A23187 + 20 ng/ml PMA 

Inkubáció időtartama: 6 óra 

Extracelluláris vezikulák differenciál 

detergens lízise, áramlási citometriával 

történő karakterizálása. 

 

Membránvezikuláris képletek jelenlétének 

igazolása. EV-k mennyiségbeli eltérése 

sejtaktiváció és apoptózis indukció esetében. 

Extracelluláris vezikulák (EV-k) DNS 

szekvenciáinak analizálása, valamint az  

EV-k mennyiségének megállapítása. 

 

DNáz I szenzitív mtDNS és genomiális 

DNS szekvenciák kimutatása EV-kben.  

EV-k mennyiségbeli eltéréseinek igazolása. 

Sejtek és szekretált extracelluláris vezikulák 

proteomikai elemzése tömegspektrometriai 

mérések alapján. 

Mitokondriális és genomiális DNS-kötő 

fehérjék azonosítása. EV specifikus fehérje 

markerek kimutatása. 
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test és a sejtmembrán fúziójával az ILV-k exocitózisa következik be, melynek során 

olyan exoszómák szekretálódhatnak, melyek mitokondriális eredetű fehérjéket, mtDNS-

t hordoznak a külső felszínükön. Az exoszómák külső membránjával való genomiális 

DNS asszociáció kialakulásában pedig feltételezzük, hogy a genomiális DNS 

instabilitás játszhat szerepet. A ciprofloxacinról ismert, hogy képes az eukarióta sejtek 

genomjának aneuploid mutációját okozni, mely során DNS törés, fragmentáció alakul ki 

(117). Egy közleményben a leukémiás mieloid sejtekre kifejtett genotoxikus stressz 

hatásai között a sejtek nukleoszómális szekrécióját írták le, mely során DNS és DNS-

kötő fehérjék kerülnek ki az extracelluláris térbe (173). 

Az irodalomban ismert a lipoproteinek és nukleinsavak közti asszociáció, mely 

kölcsönhatás szintén hozzájárulhat a nukleinsavak extracelluláris szekréciójához és 

stabilitásához (48). Ebben a közleményben miRNS-ek és HDL (high density 

lipoprotein) részecskék közti kötődést írták le, mely elősegítette a miRNS-ek recipiens 

sejtek általi felvételét a miRNS-ek funkcionális hatásának megőrzése mellett. Az 

irodalmi adatok alapján feltételezhető, hogy többek közt a foszfatidilkolin csoportok 

felelnek a nukleinsavak megkötéséért, egy stabil negyedleges szerkezet kialakításával, 

melyhez kétértékű kationok is hozzájárulnak (174-177). Ezek alapján feltételezzük, 

hogy az általunk ismertetett DNS és az exoszómák külső foszfolipid membránja közti 

interakcióban a membrán- és DNS-kötő fehérjéken kívül bizonyos foszfolipid csoportok 

is hozzájárulnak, lényegében elektrosztatikus kölcsönhatással. 

A mitokondriumokon kívül a gram negatív, a gram pozitív, és az archea 

baktériumok is képesek EV-k szekréciójára (178-183). A gram negatív baktériumok 

külső membránjáról lefűződő vezikulákat hívjuk OMV-knek (outer membrane vesicles) 

(180,181,184). Ezek az OMV-k a bakteriális külső membrán kitüremkedésével és 

lefűződésével keletkeznek. Egy tanulmányban ismertették, hogy antibiotikum kezelés 

hatására megnövekszik azon OMV-k termelődése, melyek felületén DNS található 

(184). Az OMV-asszociált DNS szekréciót a baktériumok közti horizontális DNS 

transzfer egyik lehetséges módjaként írták le (184). Feltételezésünk szerint az emlős 

sejteknél tapasztalt exoszóma-asszociált DNS (többek közt mtDNS) azonban nem a 

horizontális gén transzferben, hanem az emlős sejtek immunmodulációjában játszik 

szerepet. Az extracelluláris mtDNS immunmoduláns hatását már több tanulmányban is 

vizsgálták (185-187). Így például az egyik közleményben oxidatív stresszt kiváltó 
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hatásra a humán mesenchymalis őssejtek által termelt mtDNS tartalmú EV-k alveoláris 

makrofágok gátlását eredményezték az immunrendszer válaszát csökkentve (185). Ezzel 

szemben a sejtek által szekretált, degradálódott mtDNS-ről számos tanulmány 

bebizonyította, hogy veszély szignált közvetít a természetes immunrendszer sejtjei 

számára, így az immunrendszer aktiválását okozva (186,187). 

A jelen doktori munkában közölt eredményeink alapján valószínűsítjük, hogy az 

exoszómák külső felületén kialakult DNS burok elősegíti az exoszómák extracelluláris 

mátrix fehérjékhez (mint például fibronektinhez) való kötődését. Az antibiotikum-

indukált stressz következtében a szekretált DNS-sel asszociált exoszómák az 

extracelluláris térben kitapadva elősegíthetik a természetes immunsejtek toborzását a 

stresszelt sejtek közelébe. A sejtközötti térben kikötött exoszómáknak hasonló szerepe 

lehet, mint az extracelluláris mátrixhoz kikötött kemokineknek, melyek elősegítik az 

immunsejtek toborzását a gyulladás helyszínére (188). Összességében tehát 

elmondhatjuk, hogy eredményeink feltárták a sejtekben stressz hatására sérült mtDNS 

szekvenciák eltávolításának egy új, EV-kkel kapcsolatos lehetséges útvonalát. Továbbá 

az antibiotikumok széleskörű felhasználásának ismeretében a hosszantartó ciprofloxacin 

kezelés további lehetséges mellékhatására hívtuk fel a figyelmet. 

A doktori munkám során az EV-k kísérleti vizsgálatán kívül olyan adatelemző 

munkát is végeztem, mely feladat az EV-TRACK nemzetközi konzorciumon keresztül 

valósulhatott meg. Az adatelemzés után létrejött az EV-TRACK tudásbázis, melyben 

összesítették azokat a szempontokat, melyeket figyelembe kell venni az EV-k előállítása 

és karakterizálása során.  

 

 

 

 

 

 

 

 

38. ábra: Összefoglaló folyamatábra az EV-TRACK tudásbázis.  

 

EV-TRACK tudásbázis létrehozásában és fejlesztésében 

Adatelemzés, az EV-TRACK tudásbázis 

létrehozásához szempontok összesítése. 

 

Saját kísérleti eredmények feltöltése az EV-

TRACK tudásbázisba, kísérleteket jellemző 

mérőszám megállapítása. 

 

Az irodalomban félrevezető eredmények az 

extracelluláris vezikulákról. 

 

A magas mérőszámmal jellemzett kísérletek 

alapján javasoljuk az EV-k DNS 

analízisének szempontok közé sorolását. 
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A szempontok közül az EV-k DNS analízise még nem szerepelt. A doktori értekezésben 

ismertetett eredményünk alapján azonban az EV-k funkcionális karakterizálása előtt 

nem elhanyagolható a vezikuláris DNS tartalom analízise sem, ugyanis a funkcionális 

vizsgálatokhoz felhasznált EV preparátumok extravezikuláris DNS tartalma jelentősen 

befolyásolhatja a funkcionális tesztek végeredményét. A különböző sejtek által 

szekretált EV-k jellemzése során szükséges lenne az EV preparátumok intra- és 

extravezikuláris DNS tartalmának is a kimutatása a vezikuláris fehérjék jelenlétének 

vizsgálata mellett, mely feltételezésünk szerint a sejttípusoktól és tenyésztési 

körülményektől (például antibiotikumos kezeléstől) függő EV-jellemző. Eredményeink 

alapján javasoljuk a DNS analízis besorolását az EV-TRACK tudásbázis szempontjai 

közé. 
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7. Következtetések 

 

 A hosszantartó, alacsony dózisú ciprofloxacin hatással volt Jurkat és MiaPaCa 

sejtek által szekretált extracelluláris vezikulákra, a sejtek életképességének 

csökkentése nélkül. Ezzel ellentétben az U937 sejtek által szekretált 

extracelluláris vezikulákban nem mutattunk ki eltérést a ciprofloxacin kezelés 

következtében. 

 Ciprofloxacin kezelés hatására megnőtt azon fehérjék aránya Jurkat sejtekben, 

melyek szerepet játszanak az oxidatív stresszben, a sejt védekezési 

mechanizmusaiban, valamint a mitokondriális degradációban és autofágiában, 

emellett lecsökkent a légzési elektron transzport lánccal asszociált fehérjék 

aránya, mely összefüggésben van az irodalmi adatokkal. 

 Ciprofloxacin kezelés hatására a különböző mérettartományú Jurkat sejt eredetű 

extracelluláris vezikula frakciókban (apoptotikus testek, mikrovezikulák, 

exoszómák) DNS-t mutattunk ki. A DNS mennyiségeket összehasonlítva az 

exoszóma mintákban dúsult fel jelentősen a DNS. 

 Az exoszómális DNS nagy része az exoszómákon kívül található 

(extravezikuláris), az exoszómák külső membránjához asszociálva. Az 

asszociáció feltételezhetően a DNS-fehérje komplexek és az exoszómális 

membránfehérjék, foszfolipid csoportok közti elektrosztatikus kötések révén 

alakul ki.  

 Az extravezikuláris DNS elősegítette az exoszómák kötődését a fibronektin 

extracelluláris mátrix fehérjéhez, mely kötődés apoptotikus testeknél és 

mikrovezikuláknál egyáltalán nem volt kimutatható. 

 A ciprofloxacinon tenyésztett Jurkat sejtek genomiális, valamint mitokondriális 

DNS szekvenciákat szekretáltak, melyhez hozzájárulhatott a ciprofloxacin 

genotoxikus és mitokondrium-károsító hatása.  

 Genomiális (hisztonok) és mitokondriális (flap endonukleáz 1) DNS-kötő 

fehérjéket is kimutattunk az exoszóma mintákban. A DNS-kötő fehérje tartalom 

utalhat a DNS stabilizált, fehérjékhez kötött, partikula formában való jelenlétére.  
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 Differenciál detergens lízissel, áramlási citometriai mérésekkel bizonyítottuk az 

extracelluláris vezikula preparátumokban a membránvezikuláris képletek 

jelenlétét. Majd proteomikai analízissel specifikus fehérjéket (például 

exoszómáknál a CD81 vagy a hősokk fehérjék, mikrovezikuláknák az integrin és 

a VAMP fehérjék) is kimutattunk a mintákban. 

 Differenciál detergens lízisre ellenálló DNS festődést tapasztaltunk apoptotikus 

testeknél és exoszómáknál, mely utalhat a DNS partikulák formájában való, 

fehérje-fehérje interakciók által stabilizált asszociációjára a vezikulákkal. 

 Ciprofloxacinon tenyésztett Jurkat sejtek aktivált állapotban megnövekedett 

mennyiségben szekretáltak exoszómákat. Ezzel szemben a sejtek apoptózisának 

hatására apoptotikus testek és mikrovezikulák mennyiségi növekedését 

tapasztaltuk. Az eredményeket áramlási citometria és IZON qNano módszerrel 

is alátámasztottuk. 

 Tömegspektrometriai analízissel is jellemeztük a sejtaktiváció és apoptózis 

indukció hatását az EV-k szekréciójára. A sejtaktiváció során megnövekedett a 

specifikus exoszómális fehérjék mennyisége, míg az apoptózis indukció a 

mikrovezikulák és az apoptotikus testek felé történő fehérje szelekciót indukálta. 

 Nemzetközi konzorcium részeseként részt vettem az EV-TRACK tudásbázis 

létrehozásában. A kísérletekre vonatkozó paramétereket összesítettem a 

tudásbázisban, melyek alapján a kísérletek magas mérőszámmal lettek 

jellemezve. Javasoljuk a tudásbázis kibővítését az EV-k DNS tartalmának 

analízisével. 
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8. Összefoglalás 

 

A sejtek által szekretált extracelluláris vezikulák (EV-k) olyan kettős foszfolipid 

membránnal körülhatárolt képletek, melyek központi szerepet töltenek be a sejtek 

közötti kommunikációban. Az EV-k potenciális diagnosztikai biomarkerként, valamint 

ígéretes terápiás célpontként, vagy terápiás eszközként való alkalmazása is egyre jobban 

kutatott területté vált. A doktori munkában a fluorokinolon családba tartozó 

ciprofloxacin antibiotikum hatásait vizsgáltuk, melyet széles körben alkalmaznak 

bakteriális fertőzések ellen, valamint in vitro sejtkultúrák Mycoplasma fertőzésének 

megelőzésére is. A ciprofloxacin bizonyítottan oxidatív károsodást, mitokondriális 

diszfunkciót és mitokondriális DNS (mtDNS) csökkenést is képes előidézni emlős 

sejtekben, így munkánk során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a hosszantartó 

ciprofloxacin kezelés hatása vajon kiterjed-e a sejtek által termelt EV-k szintjére is. 

Eredményeink szerint a ciprofloxacin kezelés befolyásolja az emlős sejtek által 

termelt EV-k molekuláris összetételét. A ciprofloxacin a Jurkat sejtek DNS szekrécióját 

okozta, mely DNS az EV (főleg az exoszóma) preparátumokban is kimutatható volt. Az 

exoszóma mintákban detektált mtDNS és genomiális DNS szekvenciák többnyire az 

exoszómák külső felszínéhez kötve voltak jelen. Vizsgáltuk, hogy az exoszómák 

felszínéhez kötött DNS hatással van-e az exoszómák kötődési tulajdonságaira. 

Eredményeinkkel rávilágítottunk a DNáz I enzimre érzékeny extravezikuláris DNS 

szignifikáns szerepére az exoszómák fibronektinhez való kötődésében. Az EV 

preparátumok mtDNS tartalmának kimutatásával, valamint a flap endonukleáz 1 

mitokondriális nukleoid és számos más mitokondriális fehérje tömegspektrometriai 

azonosításával a ciprofloxacin kezelt Jurkat sejtek mitokondriális károsodására 

következtettünk. 

 A jelen doktori munkában az emlős sejtekben károsodott mitokondriumok és 

sérült genomiális DNS szekvenciák eltávolításának egy, az EV-kkel asszociált 

útvonalára világítottunk rá. Az antibiotikumok széleskörű alkalmazását is figyelembe 

véve, az általunk ismertetett adatok a hosszantartó antibiotikumos kezelések még ez 

idáig fel nem ismert lehetséges mellékhatására is felhívják a figyelmet. 
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Summary 

 

Extracellular vesicles (EVs) are phospholipid bilayer enclosed particles and play 

key roles in intercellular communication by which they may impact a wide range of 

biological functions of cells. Recently, explosive research interest has focused on cell-

derived EVs both as potential biomarkers of various diseases and promising targets or 

tools for therapy. In our study we investigated the effects of the fluoroquinolone 

antibiotic ciprofloxacin that is used in the therapy of several human bacterial infections 

and is also applied in vitro against Mycoplasma contamination of cell cultures. The 

presence of ciprofloxacin has been reported to cause oxidative damage, mitochondrial 

dysfunction and mitochondrial DNA (mtDNA) depletion in mammalian cells. 

Therefore, we asked the question whether a sustained exposure to ciprofloxacin has an 

impact on the released EVs of cells. 

As a major finding of our study, we found evidence that the presence of 

ciprofloxacin had an effect on the molecular composition of EVs secreted by 

mammalian cells. Ciprofloxacin exposure induced the release of substantial amounts of 

DNA associated with Jurkat cell-derived EVs (particularly with exosomes). 

Unexpectedly, we found that Jurkat exosome-associated mtDNA and also genomial 

DNA were predominantly associated with the external surface of exosomes. We also 

investigated whether exofacial DNA affected exosomal binding properties. Our analysis 

confirmed that DNAse I sensitive exofacial DNA played a significant role in binding of 

exosomes to fibronectin. In our study, mitochondrial damage of ciprofloxacin-exposed 

Jurkat cells has been proposed by the presencence of mtDNA and nucleoid protein flap 

endonuclease 1, as well as numerous other mitochondrial proteins in the secreted 

vesicles revealed by mass spectrometry analysis. 

Our data may suggest a novel EV-related pathway of the removal of damaged 

mitochondria and genomial DNA sequences from mammalian cells. Given the broad 

use of antibiotics worldwide, these data warn for possible previously unregarded effects 

of sustained antibiotic consumption. 

 

. 
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