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1. BEVEZETÉS 
 
1.1 Akut tubuláris nekrózis és iszkémia-reperfúziós károsodás 

 

Az akut tubuláris nekrózis során a vese tubulus sejtek különböző inzultusokat 

(pl. ischaemia, nefrotoxikus gyógyszerek, kontrasztanyag) követően károsodnak, ami a 

sejtek sérülését, majd pusztulását és a vesefunkció beszűkülését eredményezi. A 

kialakult akut veseelégtelenség specifikus kezelése jelenleg nem megoldott, az estek 

10%-ában krónikus veseelégtelenség alakul ki, a halálozási arány pedig 50% körüli. 

Ezért nagy klinikai jelentőségű lenne olyan kezelést találni mely az endogén 

sejtgyógyulási mechanizmusokat támogatva lassítaná az asszociált fibrózist is. 

Az akut tubuláris nekrózis fő oka az iszkémia-reperfúziós károsodás, ami végül 

akut veseelégtelenséghez vezet. A legnagyobb károsodás az vese proximális tubulus 

sejtjeiben történik. Az iszkémiás periódusban a sejtek funkcionálisan sérülnek; a sejtek 

elveszítik a polaritásukat, a sejt-sejt közötti kapcsolatok felbomlása, a citoszkeleton 

felbomlása és a sejt-mátrix kapcsolatok elvesztése a sejtek pusztulásához vezet. A 

károsodott sejtekből sejttörmelék kerül a  a tubuláris lumenbe, ami a tubulusok 

obstukciójám keresztül növeli az intratubuláris nyomást, így tovább csökken a 

glomerulus filtrációs ráta (GFR). Bizonyos hatások az iszkémiás károsodás után további 

tubuláris károsodáshoz vezetnek. A tünetek általában nem specifikusak, így nehéz a 

korai fázisban felismerni az iszkémiás károsodást. 

 Az iszkémia által okozott sejtkárosodás két ütemben történik. Az első fázisban a 

sejtek a csökkent oxigén és energia ellátás miatt károsodnak, a szöveti károsodás pedig 

tovább fokozódik a reperfúziós fázis alatt. Első lépésben az iszkémiás periódus 

széleskörű molekuláris választ indít el a sejtekben. A sérült szövet nagy mennyiségű 

oxigéntartalmú szabadgyököt termel, ezáltal zavart szenved az oxidatív foszforiláció, 

ami az ATP szintézis csökkenéséhez vezet. A jelenlévő ATP tovább bomlik ADP-re ás 

AMP-re, majd az AMP tovább metabolizál adenin nukleotidokká. Az adenozin és 

inozin a sejtmembránon keresztül szabadon tud távozni, ezáltal tovább csöken a sejtek 

energiaellátása. Ezeken kívül az ATP depléció miatt a Ca2+-ATP-ázok működése 

csökken és a sejtek nem tudnak megszabadulni az intracelluláris kálciumtól, így nő az 

intracelluláris kálcium szint. A sejtmembrán Na+-K+-ATP-áz aktivitása tovább 

csökkenti az intracelluláris ATP szintet ami az intracelluláris Na+ ion emelkedéséhez 



3 
 

vezet. Ezek a folyamatok visszafordíthatóak abban az esetben, ha a sejtek oxigén 

ellátottsága helyreáll. A károsodás visszafordíthatatlan, ha az említett folyamatok által 

károsodik a sejtmembrán. Ezek a folyamatok tovább növelik a károsodás mértékét a 

reperfúzió alatt. Iszkémiás fázisban a vese tubulus sejtjei különböző kemokineket 

kezdenek el termelni, ezek a vegyületek szabályozzák a gyulladásos citokinek és 

sejtadhéziós molekulák termelődését, aktiválják a leukocitákat és fokozzák az endothél 

sejtek károsodását. Az irodalomból ismert, hogy iszkémiás károsodásban jelentős 

szerepet tölt be a Caspase-1 és Caspase-3 aktivációja. Az oxidatív stressz fontos 

szerepet játszik a vese iszkémiás károsodásában és az ezt követően kialakuló akut 

tubuláris nekrózisban: 1) indirekt oxidáns hatás; 2) szabályozza a sejt 

mechanizmusokat; 3) reaktív nitrogén oxid károsító hatás. Reperfúzió alatt különböző 

forrásokból reaktív oxigén szabadgyökök (ROS) szabadulnak fel. A mitokondrium 

oxigénhiány esetén nagy mennyiségű ROS-t termel. Emellett emelkedik a xantin-oxidáz 

szint,  majd oxigén jelenlétében a hipoxantint és xantint a xantin dehidrogenáz oxidálja 

húgysavvá miközben ROS termelődik. További  szabadgyök forrásként szerepelnek a 

reperfúzió alatti gyulladásos folyamatok: a neutrofilok aktivációja NADPH-oxidáz 

enzim által termel szuperoxidot, a termelődött ROS pedig a sejtmembrán 

foszfolipidjeinek peroxidációján keresztül növeli a membrán permeabilitást. A 

nitrozatív stressz során a szuperoxid ion és a nitrogén monoxid közötti reakcióban 

peroxinitrit keletkezik. Ez a citotoxikus molekula pedig lipid peroxidációt és DNS 

károsodást okoz. 

 Az iszkémiás károsodás a vese sejtjeiben különböző módon okoz sejthalált, ami 

függ az iszkémiás periódus hosszától és az inzultusnak kitett sejtek érzékenységétől. A 

következményes sejthalál egymással szorosan összefüggő folyamatok eredménye. A 

sejthalál több típusa ismert a vese iszkémiás károsodása során: 1) RIPK1/RIPK3 függő 

necroptosis; 2) CYPD-függő irányított necrosis; 3)  pyroptosis; 4) ferroptosis. 

1.2 Ozmotikus stressz a vese medullában 

 

A vese medulláris sejtjei még fiziológiás körülmények között is jelentős 

ozmoláris változásnak vannak kitéve. Az ozomolatirás akut csökkenése vagy növelése 

in vitro különböző stressz gének expressziójának változását okozza.. Például, akut 

hiperozmolalitás in vitro indukálja a transzformáló növekedési faktor-ß (TGF-ß) 
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termelését vese fibroblaszt sejtjeiben. A TGF-ß alapvető és kóroki szerepet játszik 

számos fibrotikus megbetegedésben, mint például szívizom-, tüdő- és vesefibrózisban. 

A TGF-ß hatására fokozódhat az Egr-1 (early growth response factor-1) és az aktivátor 

protein -1 (AP-1) komplex exprssziója, ami összefüggésbe hozható az extracelluláris 

mátrix termelődésének növekedésével. In vitro kísérletek igazolják, hogy akut 

ozmotikus stressz Egr-1 expresszió növekedést okoz vese tubuláris sejtjeiben. 

Ugyanakkor eddig nem vizsgálták a hosszantartó hiperozmolaritás lehetséges hatásait 

medulláris gyűjtőcsatorna sejtekben, azaz hogyan befolyásolja a TGF-ß, Egr-1 és AP-1 

vagy kollagének expresszióját.  

 

2. CÉLKITŰZÉSEK 

 

Etiológiától függetlenül, a vese tubulus sejtjei fogékonyak különböző 

károsodásokra, mint például  iszkémia, toxikus ártalmak vagy hosszan tartó ozmotikus 

stressz. Az akut tubulásris károsodás legföbb kiváltó oka általában az iszkémia-

reperfúziós károsodás. Mivel az iszkémiás károsodás megelőzésére vagy specifikus 

kezelésére jelenleg nincs megfelelő módszer, az iszkémiás folyamatok sejt szintű 

megértése, egy megfelelő in vitro modell felállítása elengedhetetlen a lehetséges új 

protektív molekulák fejlesztéséhez. 

Az akut ozmotikus stress számos profibrotikus gén expresszióját indukálja vese 

medulláris tubulus sejtekben. Ugyanakkor a tartós hiperozmolaritás molekuláris hatásait 

eddig nem vizsgálták. A vese medulláris sejtek folyamatos hiperozmotkus környezetben 

vannak, így célunk volt annak vizsgálata, hogyan befolyásolja a tartós hiperozmotikus 

környezet in vitro a belső medulláris gyűjtőcsatorna sejtek (IMCD) TGF-ß, Egr-1 és 

AP-1 expresszióját. 

Az alábbi specifikus célokat tűztük ki: 

 

1. Egy olyan in vitro modell kifejlesztése, mely az akut tubuláris nekrózis 

modelljeként vizsgálhatóvá teszi az iszkémiás-reperfúziós károsodás hatásait, 

2. Az iszkémiiás ás reperfúziós folyamatok további jellemzése, 

3. A kifejlesztett modellen olyan farmakológiailag  aktív molekulák tesztelése, 

melyek csökkentik a  vese tubulus sejtek hipoxia-reoxigenációs károsodását, 
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4. A fentebb azonosított molekulák citoprotektív hatásának a megerősítése, 

5. Az újonnan azonosított citoprotektív molekulák hatásmechanizmusának 

feltárása, 

6. Egy olyan in vitro modell kifejlesztése IMCD sejteken, mely alkalmas a tartós 

hiperozmolalitás hatásának vizsgálatára, 

7. A tartós hiperozmolalitás hatásának vizsgálata a korai profibrotikus 

transzkripciós faktorok és mátrix komponensek expressziójára  

 

3. MÓDSZEREK 

 

Sejttenyésztés 

Kísérleteinkez LLC-PK1 sertés vese proximális tubulus és NRK normál patkány 

vese sejtvonalakat használtunk, melyeket 1 g/l-es glükóz koncentrációjú DMEM 

mediumban tenyésztettünk, mely 10 % fötális szarvasmarha szérumot, 4mM glutamint, 

valamint 100 IU/ml penicillint és 100 µg/ml streptomicin antibiotikumot tartalmazott. A 

HK-2 humán vese tubulus epithél sejteket 4.5 g/l-es glükóz koncentrációjú DMEM 

mediumban tenyésztettük, mely 10 % fötális szarvasmarha szérumot, 4mM glutamint, 

valamint 100 IU/ml penicillint és 100 µg/ml streptomicint tartalmazott. Az egér IMCD 

sejtvonalat (mIMCD-3) DMEM/F12 mediumban tenyésztettünk, 10 % fötális 

szarvasmarha szérum, 4mM glutamin, valamint 100 IU/ml penicillin és 100 µg/ml 

streptomicin jelenlétében. Az LLC-PK1, NRK és HK-2 sejteket 96-lyukú sejttenyésztő 

plate-en (3000 sejt/well) 37 ºC-on, 5%-os CO2 tartalmú termosztátban növesztettük 5 

napig. Az IMCD sejteket 6 cm átmérőjú sejttenyésztő Petri-csészékben (500 000 sejt) 

vagy 96-lyukú sejttenyésztő plate-en (25 000 sejt/well) tenyésztettük a konfluencia 

eléréséig 37 ºC-on, 5%-os CO2 tartalmú termosztátban. 

 

In vitro akut tubuláris nekrózis modell 

Hipoxia indukció előtt a sejtenyésztő médiumot lecseréltük glükóz mentes 

DMEM mediumra. Az előkezelés során a Lopac generikus molekula könyvtár (Sigma-

Aldrich, USA) DMSO-ban oldott molekuláit 50 μM -os koncentrációban vizsgáltuk (a 

DMSO végső koncentrációja 0.5% volt). A plate-eket egy légmentesen zárható hipoxiás 

kamrába tettük, a kamra levegőjét kicseréltük 95% N2/5% CO2 tartalmazó gázelegyre 
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(25 l/perc, 5 perc), majd 37 °C-on inkubáltuk 20 órán keresztül, vagy a jelzett ideig. 

Minden egyes plate ki lett téve hipoxiának, köztük a csak oldószerrel kezelt (OGD) 

kontroll és az 5mM glükózt tartalmazó mediumban (CTL) tartott kontroll is. Hpoxia 

után pótoltuk a médiumban a hiányzó glükózt és a szérumot, így visszaállítottuk a 

medium normál glükóz és szérum koncentrációját, majd a sejteket 37°C-on inkubáltuk 

további 24 órán keresztül normál oxigén tenzió mellett (reoxigenációs fázis). Az 

utókezelés során a vizsgálandó molekulákat közvetlenül a hipoxia után alkalmaztuk 50 

μM koncentrációban. 

 

In vitro hypelozmolalitás modell 

Az IMCD sejteket 10 % fötális szarvasmarha szérumot és antibiotikumot 

tartalmazó DMEM/F12 mediumban tenyésztettük. A konfluenica elérése után a 

médiumot szérummentes, 3,3′,5-Triiodo-L-thyronine (T3), insulin-transferrin-selenium 

(ITS-G), bovin szérum albumintés hidrokortizont tartalmazó DMEM/F12 mediumra 

cseréltük. A hyperosmolalitás modellezéséhez a médium osmolalitását fokozatosan, 7 

napon keresztül növeltük NaCl-ot és ureát adva a mediumhoz. A sejteket 330, 600 és 

900 mOsm koncentrációk elérése után 24 órával vizsgáltuk. 

 

MTT viabilitás assay 

A kolorimetrikus MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólium bromid) 

viabilitási vizsgálattal meghatároztuk az életképes sejtek számát és arányát. A festék 

felvétel elősegítése érdekében első lépésben a sejteket 2.5 µM koncentrációjú EDTA 

oldattal inkubáltuk 15 percig 37 ºC-on, 5%-os CO2 termosztátban. Ezután 0.5 mg/ml 

koncentrációjú MTT-t és 1/10 részt FBS-t tartalmazó oldattal inkubáltuk a sejteket 3 

órán keresztül 37 ºC-on, 5%-os CO2 termosztátban. Végül a sejtek PBS-sel történő 

mosása után, a képződött kék formazán festéket izopropanolban oldottuk fel, és az 

abszorbanciát spektrofotometriásan 570 mérési és 690 referencia hullámhosszon 

határoztuk meg.  

 

Alamar Blue viabilitási vizsgálat  

A festék felvétel elősegítése érdekében első lépésben a sejteket 2.5 µM 

koncentrációjú EDTA oldattal inkubáltuk 15 percig 37 ºC-on, 5%-os CO2 
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termosztátban, majd FBS-sel közömbösítettük az EDTA-t. Ezután 10 µg/ml 

koncentrációjú Alamar Blue-val (resazurin, 7-hydroxy-3H-phenoxazin-3-one- 10-oxide) 

inkubáltuk 3 órán keresztül a sejteket 37 ºC-on, 5%-os CO2 tartalmú termosztátban. A 

fluoreszencia értékeket 530 nm-es excitációs és 590 nm emissziós hullámhosszon 

detektáltuk. 

 

Lactate dehydrogenase (LDH) vizsgálat  

A sejtekről eltávolított 30 µl felülúszót 100 µl frissen készített reagens oldattal 

elkevertük, mely 85 mM tejsavat, 1040 mM nikotinamid adenin dinukleotidot (NAD), 

224 mM N-metilfenazonium-metil-szulfátot (PMS), 528 mM 2-(4-Iodofenil)-3- (4-

nitrofenil)-5-fenil-2H-tetrazolium kloridot (INT) és 200 mM Tris (pH 8.2) oldatot 

tartalmazott. Az LDH enzimaktivitás mérése spektrofotometriásan történt kinetikus 

méréssel 492 nm hullámhosszon. 

 

Immunocitokémia (TGF-ß) 

Az IMCD sejteket jéghideg PBS-el mostuk, majd 4%-os paraformaldehiddel 

fixáltuk 30 percen keresztül szobahőmérsékleten. A sejteket PBS mosás után 1x 

Powerblock oldattal (Biogenex, USA) inkubáltuk 10 percen keresztül, ezután TGF-ß1 

poliklonális antitesttel (1:50 PBS-ben hígítva) inkubáltuk egész éjszakán át. Másnap a 

lemzeket mostuk PBS-el, majd 30 percen keresztül inkubáltuk másodlagos antitesttel 

(alkalikus foszfatázzal konjugált kecske anti-nyúl, Biogenex), mostuk, majd előhívtuk 

Fast Red-del (Dako). A magokat hematoxylin oldattal festettük, végül a lemezeket 

lefedtük és fénymikroszkóp alatt vizsgáltuk. 

 

TGF-ß, aktív Caspase-3 és PARP hasítási termékek detektálása western blottal 

A sejteket 400ul denaturing loading pufferben (20 mM Tris, 2% SDS, 10% 

glycerol, 6 M urea, 100 μg/ml bromophenol kék, 200 mM ß-mercaptoethanol) lizáltuk, 

majd szonikáltuk és hődenaturáltuk. 10 μl sejt lizátumot 4-12% NuPage Bis-Tris 

acrylamide gélen megfuttatunk majd a fehérjéket nitrocellulóz membránra 

transzferáltuk. A membránokat 10% sovány tejpor oldattal blokkoltuk majd egy 

éjszakán át inkubáltuk az elsődleges antitestekkel (anti-TGFß1: 1:200, anti-caspase-3: 

1:100, anti-PARP: 1:2000).  A fehérjék detektálása ECL kemilumineszcenc 
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szubsztráttal történt torma-peroxidáz segítségével. A fehérje szignálok normalizálását α-

tubulin antitestettel végeztük. A kemilumineszcens fehérje szignálokat (TGF-ß 25 kDa, 

aktív caspase-3 17 kDa, PARP-1 120 kDa and tubulin ~50 kDa) Genetools szoftverrel 

(Syngene, USA) kvantifikáltuk.  

 

IMCD sejtek génexpressziós vizsgálata 

Az IMCD sejteket 1ml/well Trizol reagensben (Invitrogen, Thermo, USA) 

lizáltuk, majd a gyártó protokollja alapján fenol/kloroformos extrakcióval RNS-t 

izoláltunk. Random primer használatával mintánként 2ug RNS-ből reverz 

transzkipcióval cDNS-t készítettünk. Ezt követően a PCR reakcióhoz a BioRad CFX96 

készülékét és Power SYBR Green PCR Master Mix-et (Applied, USA) használtunk. A 

reakció specificitását és hatékonyságát olvadási görbe analízissel vizsgáltuk. Minden 

mintát duplikátumban futattuk és glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 

(GAPDH) expressziójára normalizáltuk. A relatív expressziós értékek kiszámításához a 

2-ΔΔCt képletet használtuk. 

 

Caspase-3 aktiváció mérése fluoreszcens szubsztráttal 

LLC-PK sejteken oxigén-glukóz megvonást alkalmaztunk 20 órán keresztül 96-

well plate-eken, majd a sejteket 0-1-3-8-24 óra reoxigenációt követően lizáltuk. A 

Caspase-3 aktivációt CaspACETM fluorometriás assay-vel vizsgáltuk a gyártó 

protokollja alapján. A fluoreszencia értékeket 360 nm-es excitációs és 460 nm emissziós 

hullámhosszon detektáltuk. 

 

Tripán kék festés 

Az LLC-PK sejteket 20 órás oxigén-glukóz megvonást követően 0.01% tripán 

kék oldattal inkubáltuk 10 percig. Ezután a festék oldatot lemostuk, és a sejtek 

festékfelvételét fáziskontraszt mikroszkóppal vizsgáltuk. 

 

Sejtek ATP tartalmának mérése 

Az LLC-PK sejteken 20 órás oxigén-glukóz megvonást alkalmaztunk, majd 0-8-

24 óra reoxigenációt követve mértük a sejtek ATP koncentrációját Promega „CellTiter-

Glo® Luminescent Cell Viability Assay”-vel. A sejtmintákat 100 µL CellTiter-Glo 
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reagensben lizáltuk a gyártó által javasolt protokollt követve. A lumineszens szignált 

nagy érzékenységű luminométerrel vizsgáltuk. 

 

Statisztikai elemzés  

A közölt eredmények több párhuzamos minta átlagát (± SEM) vagy szórását (± 

SD ) reprezentálják. Az adott átlagértékek összehasonlításához egy szempontos 

varianciaanalízist (ANOVA-t) és Tukey post-hoc tesztet használtunk, p <0.05 

szignifikancia szint mellett. A statisztikai elemzéshez Graphpad Prism 6 szoftvert 

használtunk. 

 

4. EREDMÉNYEK 

 

4.1 Oxigén és glükóz megvonása eltérő mechanizmusú sejthalált indukál LLC-PK 

vese proximális tubulus sejtekben 

Munkánk során létrehoztuk az akut tubuláris nekrózis in vitro modelljét 

proximális tubulus sejteken, ami számos ponton mutat hasonlóságot a humán akut 

tubuláris nekrózissal. Az ATN iszkémiás károsodását modellezve a sejteket átmeneti, 

hosszan tartó oxigén és glükóz megvonásnak (OGD) tettük ki, majd visszaállítottuk az 

oxigén és glükóz koncentrációját, így modellezve a reperfúziós fázist. Modellünkben az 

oxigén-glükóz megvonás expozícióval arányosan okozott fokozatos viabilitás 

csökkenést. 

Az OGD jelentős ATP csökkenést okozott a sejtekben, viszont az LDH enzim 

felszabadulás nem volt mérhető közvetlenül az OGD után. Az oxigén és glükóz szint 

normalizálódása után a sejtek ATP tartalma visszaállt a normál fiziológiás szintre, 

miközben a sejtekből felszabaduló LDH enzim szignifikánsan megnövekedett. OGD 

előtt vagy után alkalmazott farmakológiai caspase inhibitorral részleges védelmet 

sikerült elérnünk. Se a poly(ADP-ribose)polymerase (PARP) gátló (PJ34), sem a 

necroptosis gátló (necrostatin) nem növelte a viabilitást modellünkben. 
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4.2 Az Az adenozin rendelkezett a legerősebb citoprotektív hatással az OGD sejtes 

modellünkben  

A Lopac generikus könyvtárat két féle módszerrel teszteltük in vitro ATN 

modellünkben. A molekulákat vagy közvetlenül a hipoxiás inzultust követően adtuk a 

sejteknek, miután normalizáltuk az oxigén és glükóz koncentrációt (utókezelés), vagy 

pedig a hipoxia kezdete előtt adtuk a sejteknek (előkezelés). Az utókezelés esetén a 

hatásos molekulák maximum 15% viabilitás emelkedést okoztak az OGD kontrolhoz 

képest, viszont a legtöbb molekula nem bizonyult hatékonynak. Az előkezelés során 

számos molekulával sikerült elérni 40%-os citoprotekciót. Modellünkben az adenozin 

rendelkezett a legerősebb, mind hipoxia előtti és utáni citoprotektív hatással. Az inozin 

és adenozin előkezelés hasonló hatékonysággal, dózisfüggően mövelte a sejtek túlélését. 

A citoprotektív hatást 10 µM koncentrációtól egészen 1mM-os koncentrációig észleltük. 

A 80%-os viabilitás csökkenést okozó OGD esetén a maximális hatást 1mM 

koncentrációnál érte el, a sejtekből felszabaduló LDH enzim hasonlóan csökkent a 

kezelés hatására. A nukleobázisok közül egyik sem mutatott citoprotekciós hatást, a 

viabilitást csak a purin nukleozidok növelték szignifikánsan. 

 

4.3. Az adenozin a sejtvédő hatását az ATP szint visszaállításán keresztül éri el 

vese proximális tubulus sejtekben 

Modellünkben a sejtek ATP tartalma jelentősen csökkent OGD-t követően. A 

CTL sejtekhez viszonyítva a hipoxiás sejtekben az ATP koncentráció 10% alá csökkent, 

majd fokozatosan 20%- ig növekedett a 24 óra reperfúzió után. A sejtek adenozinnal 

illetve inozinnal történő előkezelése jelentősen növelte a sejtek ATP tartalmát, 24 óra 

után visszaállt a normál szintre, mialatt ekvimoláris mennyiségű glükóz csak 60%-os 

ATP szint emelkedést okozott.  

 Az adenozin receptor antagonisták (A1 receptor antagonista-CDPX, A2A 

receptor antagonista-8-(3-Chlorostyryl)caffeine, A2B receptor antagonista-alloxazine, 

A3 receptor antagonista-MRS 1523) nem blokkolták az inozin illetve az adenozin 

hatását. Direkt purinerg agonisták (UDP, methylthio-ATP, 2-chloro-ATP) szintén nem 

voltak hatással a citoprotekcióra, de 30 µM papaverin teljesen megszüntette az adenozin 

hatásást a screenünkben. 
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 Az adenozin hatását EHNA-val, adenozin deamináz (adenozint alakítja át 

inozinná) gátlóval tudtuk blokkolni, míg az EHNA-nak nem volt hatása az inozin és a 

glükóz által okozott citoprodukcióra. Az adenozin kináz (adenozint alakítja át adenozin 

monofoszfáttá) gátlása ABT 702-vel jelentősen csökkentette az adenozinnal és 

inozinnal kezelt sejtek viabilitását, de jelentéktelen hatása volt a glükózzal kezelt 

sejtekre. Az adenozin és inozin védő hatását teljesen blokkolta az adenozin kináz és az 

adenozin deamináz együttes gátlása. A hipoxia után alkalmazot adenozin deamináz és 

adenozin kináz gátlás szintén csökkentette az adenozinnal, inozinnal és glükózzal 

hipoxia előtt kezelt sejtek viabilitását. 

 OGD-t követően jelentős mértékben csökkent a mitokondriális légzés. Az OGD-

n átesett sejtek súlyos károsodást szenvedtek az aerob és az anaerob metabolizmusban 

és nagyon kevés javulást tapasztaltunk a glükóz és az oxigén ellenére is a reoxigenációs 

periódus alatt. Az adenozinnal előkezelt sejtekben a mitokondriális légzés 24 óra után 

elérte a 90%-ot a CTL sejtekhez viszonyítva. Ezzel ellentétben a mitokondriális 

potenciál habár emelkedett, de mégis a CTL-hoz viszonyítva csak 30%-os szintet ért el. 

 

4.4. A vese medullában tartósan fennálló hiperozmolaritás profibrotikus 

transzkripciós faktorokon keresztül hozzájárulhat a fibrózis kialakulásához  

A tartós hiperozmolaritás hatásának vizsgálatára létrehoztunk egy fenntartott 

hipertonicitás in vitro modellt, ami jobban hasonlít az in vivo körülményekre, mint az 

irodalomban eddig alkalmazott akut hiperozmolaritások. Az egér IMCD  sejtek medium 

ozmolaritását fokozatosan növeltük urea és NaCl együttes használatával 7 napon 

keresztül egészen 900 mOsm-ig. Így modellünkben a sejtek lassan alkalmazkodni 

tudtak a hiperozmoláris környezethez. 

Az IMCD sejtekben krónikus hiperozmolaritás hatására az ozmolaritással 

arányosan fokozódott a TGF-ß, Egr-1 és az AP-1 transzkripciós faktorok expressziója, 

melyek elősegíthetik az  extracelluláris mátrix komponensek fokozott termelődését. 

 

5. KÖVETKEZTETÉS 

 

Sejtes akut tubuláris nekrózis modellünkben különböző, ismert biológiai 

funkciójú molekulák védő hatását vizsgáltuk. A legerősebb citoprotektív hatással egy 
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purin nukleozid, az adenozin rendelkezett, ez volt az egyetlen molekula ami hipoxia 

előtt illetve után alkalmazva is védő hatást mutatott. Az adenozinnal analóg inozin is 

hasonló citoprotekciót mutatott, a hatás összemérhető volt az ekvivalens mennyiségű 

glükóz hatásával. Modellünkben az adenozin citoprotektív hatását a sejtfelszíni 

receptoroktól függetlenül fejti ki, habár számos in vivo modellben az adenozin hatása az 

adenozin receptorokon keresztül történt, és a hatás kizárólag az adenozin intracelluláris 

lebomlásából ered. Adenozin deamináz (adenozint alakítja át inozinná) és az adenozin 

kináz (adenozint alakítja át adenozin monofoszfáttá) által mediált intracelluláris 

folyamatok szükségesek az adenozin citoprotekciós hatásához. Ezek a folyamatok 

egymást kiegészítve segítik a sejt ATP termelését mind a hipoxiás mind a reoxigenációs 

fázis alatt, amíg a sejtek oxigén és glükóz ellátása teljesen helyre nem áll. 

 Meglepő módon, a purin nukleozidok jobb energia forrásnak bizonyultak a 

proximális tubulus sejtkeben, mint a hasonló mennyiségű glükóz. Habár a sejtek ATP 

tartalma szintén csökkent az adenozinnal kezelt sejtekben, a nukleozid kezelés 

felgyorsítja a sejtek ATP tartalmának visszaépülését és teljesen megakadályozza a 

sejtek viabilitás csökkenését olyan esetben is ahol az OGD  80%-os viabilitás 

csökkenést okozott a kontroll sejtekben. Ez az eredmény alátámasztja a sejtek 

energiaforrásának fontos szerepét, az anyagcsere változás jelentőségét az iszkémiás 

periódus alatt és magyarázatot adhat arra, hogy ezek a folyamatok hogyan határozzaák 

meg a sejtekben zajló intracelluláris folyamatok kimenetelét a reperfúziós fázisban. 

Vesekárosodás esetén az energia ellátás fontossága és a számos útvonal szerepe 

rávilágít arra, hogy új fajta farmakológiai megközelítésre lenne szükség az ATN sikeres 

terápiájához. Ebben az újfajta megközelítésben nincs helye a klasszikus 

agonista/antagonista vagy az „egy moleklula, egy célpont” szemléletmódnak. A 

rövidtávú haszon helyett inkább a betegség kimenetére kellene koncentrálni és a cél a 

proximális tubulus sejtek egészséges állapotának minél jobb megőrzése és a tubulus 

funkciójának minél korábbi visszaállítása. Habár régóta ismert a közvetlen ATP pótlás 

védő hatása, még mindig kérdéses, hogy az ATP milyen módón juthat át a 

sejtmembránon. Jelenleg nincs kidolgozás alatt semmilyen, specifikusan a proximális 

tubulus sejtek ATP tartalmának a helyreállítását célzó terápia. Ennélfogva a purin 

nukleozidok gyors helyreállításának képessége talán egy alapvetően új megközelítés, 

ahol a farmakológiai cél igazából a sejtek anyagcsere folyamatai feletti kontroll,  a 
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kezelés pedig a működéshez szükséges szubsztrát pótlása.  A purin nukleozidok hasonló 

hatékonysága és aszparaginsavval összeadódó védő hatása azt sugallja, hogy a purin 

nukleozidokkal történő kombinált kezelés egy lehetséges alternatívája lehetne a 

monoterápiának. 

 Továbbá, sikeresen felállítottunk egy in vitro modellt a krónikus 

hiperozmolaritás hatásainak a vizsgálatára vesevelő gyűjtőcsatorna sejteken. 

Kimutattuk, hogy a tartós hiperozmolaritás fokozza a profibrotikus hatású TGF-ß és az 

Egr-1 valamint AP-1 transzkripciós faktorok expresszióját IMCD sejteben, mely 

elősegíti az extracelluláris mátrix komponensek fokozott termelődését.. 
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