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Bevezetés 

 

Az extracelluláris vezikulák (EV-k) fontos szerepet töltenek be a sejtek közötti 

kommunikációban, és ezáltal a sejtek funkcionális állapotára is hatással vannak. A 

biomedicinális kutatások is egyre szélesebb körben kezdtek el foglalkozni az EV-k 

jellemzésével és funkcionális vizsgálatával. Az EV-k olyan foszfolipid kettősréteggel 

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

metabolitok szállítására. Irodalmi adatok alapján ismert, hogy számos sejttípus képes EV-k 

szekréciójára. A különböző mérettartományba eső EV-k az őket termelő sejtek által 

különböző mechanizmusok révén, eltérő biogenezis útvonalak mentén kerülhetnek a 

sejtközötti térbe. Az EV-k csoportosítása történhet méret és biogenezis alapján, mely szerint 

megkülönböztetjük a multivezikuláris testek exocitózisa révén létrejövő, kisméretű 

exoszómákat (~100 nm), a sejtmembrán lefűződésével keletkező közepes méretű (100-1000 

nm) mikrovezikulákat, valamint a sejt apoptózisa során lefűződő nagyobb méretű (>1 μm) 

apoptotikus testeket. Egy speciális vezikula típust alkotnak a nagy onkoszómák, melyek az 

apoptotikus testek méretével átfedő tartományba eső, tumorsejtekből származó EV-k. 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. 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 recipiens sejtek felszínén kialakított receptor-ligand kölcsönhatásai révén vagy 

az EV-k sejtek általi felvételével a recipiens sejtek jelátviteli folyamatai módosulhatnak. Az 

irodalomban ismert, hogy az EV-k specifikus RNS, valamint DNS szekvenciákat is 

eljuttathatnak egészséges sejtekhez, és így képesek megváltoztatni a sejtek genetikai 

összetételét és funkcionális állapotát. Az irodalomban található eredmények a vezikulák DNáz 

emésztésére ellenálló intravezikuláris DNS vizsgálatára fókuszálnak, és a vezikulákon kívül 

található DNS jelentőségét többnyire figyelmen kívül hagyták. Ezek alapján a doktori 

munkám során az EV-asszociált intra- és extravezikuláris DNS analízisére is kitértünk.  

Munkánk során a fluorokinolon családba tartozó antibiotikumnak, a ciprofloxacinnak 

az EV szekrécióra kifejtett hatását vizsgáltuk, azon belül pedig az EV-k DNS tartalmára 
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fókuszáltunk. A ciprofloxacin bakteriális fertőzések kezelésére széles körben alkalmazott 

antibiotikum, ezen kívül in vitro sejtkultúrák Mycoplasma fertőzésének megelőzésére és 

kezelésére is használják. A ciprofloxacin elsődleges célpontja a bakteriális DNS giráz enzim, 

melynek gátlása a baktériumok elpusztítását eredményezi. 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 a mitokondriális DNS (mtDNS) fragmentációját, 

valamint a mtDNS mennyiségének csökkenését eredményezi, következésképpen oxidatív 

stresszt és mitokondriális diszfunkciót idéz elő. A ciprofloxacin hatásai között szerepel még 

továbbá a kromoszóma számbeli mutációk kialakulása, az aneuploidia, mely a sejtekre 

kifejtett genotoxikus stressznek a következménye. 

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

megváltozhat, aminek vizsgálata a jelen doktori értekezés tárgyát képezi. 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. 
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Célkitűzések 

 
Doktori munkám során vizsgáltuk vajon kimutatható-e a hosszantartó (>14 nap) 

ciprofloxacin kezelés hatása a Jurkat sejtek által szekretált EV-k szintjén.  

 

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 Optiprep 

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 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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Módszerek 

 
Sejtvonalak tenyésztése 

Az EV vizsgálatokhoz a Jurkat humán leukémiás T sejteket, az U937 humán mieloid 

leukémia sejteket RPMI médiumban, a humán hasnyálmirigy tumor eredetű MiaPaCa sejteket 

pedig DMEM médiumban tenyésztettük. A tenyésztő médiumot 10% magzati borjúsavóval, 

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

Antimycotic 100X) egészítettük ki. A vizsgálatokhoz a sejteket 10 µg/ml ciprofloxacin 

antibiotikummal kezeltük a kísérletek előtt legalább 14 napon keresztül. Az EV-k 

izolálásához a sejtek tápmédiumát szérummentes médiumra cseréltük, hogy elkerüljük az 

FBS eredetű EV-kkel való szennyeződés lehetőségét. Az élő Jurkat és U937 sejtek 

koncentrációját 8x105 sejt/ml-re állítottuk be, kísérlettől függően 6 vagy 24 órával EV izolálás 

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

 

Extracelluláris vezikulák előállítása és tisztítása 

Az EV-k izolálását differenciál centrifugálással és gravitációs szűréssel végeztük el, 

melyek lépéseit röviden az 1. táblázatban foglaltuk össze. Az EV minták közül az apoptotikus 

testeket (APO-kat) centrifugálás után még egy 5 µm pórusú filteren keresztül átszűrtük. Az 

előállított APO, MV (mikrovezikula) és EXO (exoszóma) mintákat egy további 

centrifugálással PBS-ben tisztára mostuk. Az EXO-k további tisztítására OptiprepTM sűrűség 

gradiens ultracentrifugálást alkalmaztunk, mely során ultracentrifuga csövekben 1-1 ml 40%, 

20%, 10% és 5% iodixanol oldatokat rétegeztünk egymásra. A PBS-ben felszuszpendált EXO 

mintát óvatosan az OptiprepTM gradiens tetejére, a legalacsonyabb sűrűségű iodixanol rétegre 

pipettáztuk.  

 

1. táblázat: EV frakciók előállításához alkalmazott módszerek és jellemző paraméterei. 

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 
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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, melyeket egy következő ultracentrifugálási lépéssel (100000g, 3 óra, 4°C) tisztára 

mostuk. 

 

Jurkat sejtek aktiválása és apoptózis indukciója 

A ciprofloxacinnal kezelt Jurkat sejtek ideális apoptotikus kondícióját előzetes 

eredmények alapján a sejtek 0,5 µM Staurosporinnal történő, 6 órán át tartó inkubálásával 

értük el, így ezt a beállítást alkalmaztuk az apoptotikus EV-k jellemzése során is. További 

előzetes eredmény alapján kiválasztottuk az ideális sejtaktiváló kondíciót, amit a 

ciprofloxacinnal tenyésztett Jurkat sejtek 0,1 µM A23187 ionofórral és 20 ng/ml PMA-val 

(phorbol-12-myristrate-13-acetate) 6 órán át tartó inkubálásával értük el. 

 

Sejtek fluoreszcens mikroszkópiai analízise 

A ciprofloxacinon tenyésztett kontroll, 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, valamint DNS-hez kötődő DAPI festékkel. 

 

Sejtek és extracelluláris vezikulák áramlási citometriája 

Kísérleteink során 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. Az 

annexinV-FITC + propídium jodid (PI) kettős festéssel az élő, korai apoptotikus, késői 

apoptotikus és nekrotikus sejteket tudtuk elkülöníteni egymástól. 

Az APO, MV és EXO mintákat a sejtekhez hasonlóan annexinV-FITC, PI jelölőkkel 

festettük. Ezeken kívül antitest alapú jelölést is végeztünk a vezikulákon, mely során anti-

CD63-PE, valamint hiszton fehérje specifikus anti-H2B-FITC antitesteket használtunk. A 

nagyobb mérettartományba eső APO-k és MV-k esetében direkt módon, míg a kisméretű 

EXO-k esetében indirekt módon, latex gyöngyökhöz való konjugálással (lat-EXO) történt a 

vezikulák jelölése és az áramlási citometriai mérése. A mérések alkalmával a vezikuláris 
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struktúrák jelenlétét differenciál detergens lízissel is igazoltuk, mely során 0,1% 

végkoncentrációban Triton X-100 detergenst pipettáztunk az EV mintákhoz. 

 

Extracelluláris vezikulák DNS analízise  

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

citométerrel analizáltuk, vagy a mintákból DNS-t izoláltunk. A DNS izoláláshoz a Genomic 

DNA Mini Kit által javasolt protokollt követtük (Geneaid). A tisztított DNS koncentrációját a 

spektrofotometriás elven alapuló NanoDrop 1000 (Thermo Fisher Scientific) készüléken 

mértük meg, 260 nm hullámhosszúságon. Polimeráz láncreakcióval, agaróz 

gélelektroforézissel nukleáris (GAPDH, p53) és mitokondriális (kontroll régió, RNR1) DNS 

szekvenciák jelenlétét vizsgáltuk APO, MV és EXO mintákban. Az EV szubpopulációkból 

izolált DNS-t közvetlenül, amplifikálás nélkül is analizáltuk agaróz és kapilláris 

gélelektroforézissel (12,000 DNA Chip, Bioanalyzer 2100; Agilent Technologies). 

 

Sejtek és extracelluláris vezikulák tömegspektrometriai analízise 

Tömegspektrometriával 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 peptidek és 

fehérjék azonosítását a Scaffold 4.5.1 programmal validáltuk és vizualizáltuk. 

 

Extracelluláris vezikulák vizsgálata optikai bioszenzorral 

A ciprofloxacin kezelt Jurkat sejt eredetű EV minták fibronektinhez való kötődését 

egy korszerű, jelölésmentes, optikai detektáláson alapuló rendszerrel, az Epic® Benchtop 

System (Corning) készülékkel analizáltuk. Célunk volt, hogy a különböző EV szubpopulációk 

(APO, MV és EXO) kötődési tulajdonságait összehasonlítsuk. Ehhez először optimalizáltuk a 

bioszenzorok fibronektinnel való immobilizációját. Kísérleteink során azt is vizsgáltuk, hogy 

az EXO-k DNáz I emésztése hatással van-e az EXO-k fibronektinhez való kötődésére. 

 

Extracelluláris vezikulák jellemzése IZON qNano készülékkel 

A ciprofloxacin antibiotikumon tenyésztett Jurkat sejt eredetű EV minták 

méreteloszlását és mennyiségét a qNano készülékkel (IZON Science) vizsgáltuk, mely a 

„tunable resistive pulse sensing” elvén alapul. Ahhoz, hogy számszerűsíteni tudjuk a 

vezikulák méreteloszlását és mennyiségét, ismert méretű és koncentrációjú kalibráló 

gyöngyöket alkalmaztunk. 
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Extracelluláris vezikulák transzmissziós elektronmikroszkópiája 

A Jurkat sejt eredetű EV-k morfológiáját és méretét transzmissziós 

elektronmikroszkópiával is vizualizáltuk. A vizsgálathoz az EV pelleteket fixáltuk 4% 

paraformaldehid, 2% glutáraldehid oldatban (min. 60 perc, szobahőmérsékleten).  
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Eredmények 

 

Ciprofloxacin kezelés Jurkat sejtekre kifejtett hatásai 

A jelen doktori értekezésben a fluorokinolon családba tartozó antibiotikumnak, a 

ciprofloxacinnak Jurkat sejtekre kifejtett hatását vizsgáltuk. A doktori munkám során 

bebizonyítottuk, hogy a hosszantartó (>14 nap), alacsony koncentrációjú (10 μg/ml) 

ciprofloxacin kezelés a vizsgált sejtek életképességét nem befolyásolja. Ezután 

tömegspektrometriai analízissel következtettünk a sejtekben zajló biológiai folyamatokra. 

Irodalmi adatok alapján a Jurkat sejtek ciprofloxacinnal való kezelése oxidatív stresszt, 

reaktív oxigén gyökök termelését, mitokondriális diszfunkciót, légzési elektron transzportlánc 

gátlást eredményez ezeknél a sejteknél. A ciprofloxacinnal kezelt Jurkat sejtek 

tömegspektrometriai elemzésével mi is igazoltuk ezeket a folyamatokat. Eredményeink két 

független kísérletre vonatkoznak, ezzel is bizonyítva az említett sejtes folyamatok 

relevanciáját a ciprofloxacin kezelés hatására.  

A továbbiakban a sejtek által szekretált EV-ket is megvizsgálva kimutattuk, hogy a 

Jurkat sejtek ciprofloxacin kezelése jelentősen megnöveli az EXO-k PI és anti-H2B-FITC 

festődését, mely eredmény a DNS és hiszton fehérjék EXO-asszociált szekréciójára utal. A 

hosszantartó ciprofloxacin kezelés hatását a MiaPaCa, és az 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 festődéséhez 

képest. A megnövekvő exoszómális DNS jelenlét az U937 sejteknél azonban nem volt 

kimutatható, utalva a ciprofloxacin sejt specifikus hatásmechanizmusaira. 

Ciprofloxacinon tenyésztett Jurkat sejtek által szekretált APO, MV és EXO 

frakciókban is detektáltunk DNS-t. Spektrofotometriai eredményeinkkel azonban kimutattuk, 

hogy a szekretált DNS a legkisebb méretű EV-ket, azaz az exoszómákat tartalmazó 

preparátumokban dúsul fel. Kísérleteink során az exoszómák DNáz I enzimatikus 

emésztésével a DNS mennyiség jelentősen lecsökkent, mely eredmény bizonyítja az 

exoszómákon kívül található, extravezikuláris DNS jelenlétét. Az extravezikuláris DNS-t az 

exoszóma preparátumok Optiprep sűrűség gradiens ultracentrifugálásával, valamint magas 

sókoncentrációjú pufferben (2 M NaCl) végzett mosásával próbáltuk különválasztani az 

exoszómáktól, hogy tovább vizsgáljuk a DNS kölcsönhatását az EXO-k membránjához. A 
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tisztítási lépések után is igazoltuk a DNS asszociációját az exoszómákhoz, mely kölcsönhatást 

a magas sókoncentráció gyengítette. Ezen eredményeink arra engednek következtetni, hogy a 

DNS elektrosztatikus kölcsönhatással kötődik az exoszómák külső felszínéhez. 

A továbbiakban az EV-k kötődési tulajdonságainak feltérképezéséhez egy 

jelölésmentes bioszenzorikai módszert alkalmaztunk. A ciprofloxacinon tenyésztett Jurkat 

sejtek által termelt EV-k adhézióját vizsgáltuk a fibronektin extracelluláris mátris fehérjével 

borított szenzor felületeken. A nagyobb és a közepes méretű vezikulák, azaz az apoptotikus 

testek és a mikrovezikulák nem kötődtek a fibronektin réteghez, míg az 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. 

 

 

Sejtaktiváció és apoptózis indukció hatása ciprofloxacin kezelés mellett 

A doktori munkám során célul tűztük ki a ciprofloxacin kezelt Jurkat sejtek 

aktivációjának és apoptózis indukciójának a vizsgálatát is, mely során továbbra is az EV-k 

DNS tartalmának analízisére fektettük a hangsúlyt. A sejtaktiváció és az apoptózis indukció 

EV-kre kifejtett hatását a szekretált EV-k mennyiségének és fehérje összetételének 

változásával tudtuk leírni. Eredményeink alapján azt tapasztaltuk, hogy a sejtek aktiválása az 

exoszómák mennyiségét és fehérje tartalmát növeli, míg a sejtek apoptózis indukciója főleg a 

mikrovezikulák és az apoptotikus testek szekréciójára van hatással.  

Az apoptotikus test, a mikrovezikula és az exoszóma mintákban, azaz mind a három 

vezikula frakcióban polimeráz láncreakcióval és agaróz gélelektroforézissel mtDNS 

szekvenciákat mutattunk ki. 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. A különböző funkcionális állapotok mellett is 

sikerült DNáz I szenzitív DNS szekvenciákat kimutatni az EV mintákban.  

Az EV minták annexinV-FITC festődése 0,1% Triton X-100 jelenlétében lecsökkent, 

áramlási citometriai mérések alapján, mellyel bizonyítottuk a preparátumokban a 

membránvezikuláris képletek jelenlétét. A detergens lízisre ellenálló DNS festődést 
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tapasztaltunk apoptotikus testeknél és exoszómáknál, mely utalhat a DNS partikulák 

formájában való, fehérje-fehérje interakciók által stabilizált asszociációjára a vezikulákkal.  

A sejtek mitokondriális diszfunkciójára utal az EV preparátumokban detektált 

megnövekedett mtDNS mennyisége, valamint a tömegspektrometriai analízissel azonosított 

mitokondriális fehérjék jelenléte is. Az exoszóma preparátumokban a megnövekedett DNS 

mennyiségen kívül kimutattuk a genomiális DNS-kötő hiszton fehérjék magasabb 

mennyiségét, valamint az mtDNS kötésében szerepet játszó flap endonukleáz 1 fehérje 

jelenlétét is. A magasabb DNS-kötő fehérje tartalom szintén utalhat a DNS stabilizált, 

fehérjékkel kötött, partikula formában való kölcsönhatására az exoszómákkal. 

Tömegspektrometriával EV-specifikus fehérjéket is azonosítottunk a mintákban, mint például 

exoszómáknál a CD81 vagy a hősokk fehérjék, mikrovezikuláknál pedig az integrin és a 

VAMP fehérjék.  

 

 

EV-TRACK tudásbázis 

A doktori munkám során az EV-k kísérleti vizsgálatán kívül olyan adatelemző munkát 

is végeztem, mely feladat az EV-TRACK (Extracellular Vesicle-Transparent Reporting And 

Centralizing Knowledgebase) nemzetközi konzorciumon keresztül valósulhatott meg. Az 

adatelemzés alapján létrejött az EV-TRACK tudásbázis, melyben összesítették azokat a 

szempontokat, melyeket javasolt figyelembe venni az EV-k előállítása és karakterizálása előtt, 

valamint az eredmények közlése során. A doktori munkában ismertetett kísérleti 

eredményeink alapján javasoljuk a DNS analízis besorolását az EV-TRACK tudásbázis 

szempontjai közé. 
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Következtetések 

 

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. Eredményeinkkel bebizonyítottuk, hogy a ciprofloxacin hatása kiterjed az emlős 

sejtek által kibocsájtott EV-k összetételére is, ugyanis ciprofloxacin kezelés mellett a Jurkat 

sejt eredetű EV preparátumokban jelentősen megnőtt a szekretált DNS tartalom (kifejezetten 

az EXO mintáknál). Kísérleteink során kimutattuk az mtDNS megnövekedett mennyiségét is 

az EV frakciókban. Az EXO mintákban detektált mitokondriális, valamint genomiális DNS-

ről bebizonyítottuk, hogy többnyire az EXO-k külső felületéhez kötődik.  

A mitokndriumok endoszimbióta eredete alapján számos hasonlóságot mutatnak a 

prokariótákkal, mely elmélet magyarázatot adhat a mitokondriumok fokozott érzékenységére 

az antibiotikumok általi degradációra. Felmerül a kérdés, hogy a mitokondriális eredetű DNS 

vajon hogyan kerülhet az exoszómák külső felszínére? Ennek egyik lehetséges magyarázata, 

hogy a sejteken belül a mitokondriumokat érő sérülések következtében mitokondriális 

membránról lefűződő vezikulák keletkeznek, mely mitokondriális vezikulák összeolvadnak a 

multivezikuláris testek membránjával. A multivezikuláris testbe kerülve a mitokondriális 

vezikulák DNS tartalma kölcsönhatásba kerülhet az EXO-kkal. Hasonlóképpen a 

mitokondriumokról lefűződő vezikulákkal, a gram negatív baktériumok is képesek 

vezikulákat szekretálni, melyeket pedig OMV-knek (outer membrane vesicles) hívunk. 

Fulsundar és munkatársai 2014-ben ismertették felfedezésüket, miszerint antibiotikum kezelés 

hatására megnövekszik azon OMV-k termelődése, melyek felületén DNS található. 

Eredményükkel analóg az általunk bizonyított EXO-asszociált mtDNS megnövekedett 

szekréciója. Közleményükben az OMV-asszociált DNS szekréciót a baktériumok közti 

horizontális DNS transzfer egyik lehetséges módjaként írták le. 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.  

A doktori munkában közölt eredményeink alapján az exoszómák külső felületéhez 

kötött DNS burok elősegítheti az exoszómáknak az extracelluláris mátrix fehérjékhez (mint 

például fibronektinhez) való kötődését. Az antibiotikum-indukált stressz következtében az 

exoszómák az extracelluláris térben kikötve elősegíthetik a természetes immunsejtek 

toborzását a stresszelt sejtek közelébe. A sejtközötti térben kikötött exoszómákhoz hasonlatos 
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lehet az extracelluláris mátrixhoz kikötött kemokinek koncentráció gradiense, mely elősegíti 

az immunsejtek toborzását a gyulladás helyszínére. 

A jelen doktori munkában az emlős sejtekben károsodott mitokondriumok és sérült 

genomiális DNS szekvenciák eltávolításának egy, az EV-kkel asszociált útvonalára 

világítottunk rá. Feltételezzük, hogy az exoszómák külső membránjával való genomiális DNS 

asszociáció kialakulásában a genomiális DNS instabilitás játszhat szerepet, melyet többek 

közt a ciproflocaxin kezelés idézhet elő aneuploid mutációk, DNS törés és fragmentáció 

kialakításával. 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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