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1. Rövidítések jegyzéke
AMPA

α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-izoxazolpropionsav

(α-amino-3-hydroxy-5-

methyl-4-isoxazolepropionic acid)
ATP

adenozin-trifoszfát (adenosine triphosphate)

Bcl-2

B-sejt limfóma 2 (B-cell lymphoma 2)

BCL-3

B-sejt limfóma 3-kódolt fehérje (B-cell lymphoma 3-encoded protein)

CaMKII

Ca2+/kalmodulin-függő kináz II (Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase
II)

c-Rel

c-Rel proto-onkogén (proto-oncogene c-Rel)

DAPK

halál-asszociált fehérje kináz (death-associated protein kinase)

DMSO

dimetil-szulfoxid (dimethyl sulfoxide)

HDAC

sejtmagi II típusú hiszton deacetiláz (nuclear class II histone deacetylase)

HSP

hősokk-fehérje (heat shock protein)

IkB

kappaB gátló fehérje (inhibitor of kappaB)

IKK

kappaB gátló fehérje kináz (inhibitor of kappaB kinase)

JNK

c-Jun N-terminális kináz (c-Jun N-terminal kinase)

LC3B
(MAP1LC3B)

mikrotubulus-asszociált fehérje 1A/1B könnyű lánc 3B (microtubuleassociated protein 1A/1B light chain 3B)

MTORC

emlős rapamycin célpont komplexum (mammalian target of rapamycin
complex)

MTT

3-(4,5-dimetil-tiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólium

bromid

(3-(4,5-

dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide)
NADP(H)

nitokinamid-adenin-dinukleotid-foszfát (nicotinamide adenine dinucleotide
phosphate)

NFkB

aktivált B sejt kappa könnyű lánc enhanszer sejtmagi faktora (nuclear factor
of kappa-light-chain-enhancer of activated B cells)

NIK

NFkB indukáló kináz (NFkB-inducing kinase)

NMDA

N-metil-D-aszparaginsav (N-methyl-D-aspartic acid)

nNOS

neuronális nitrogén-monoxid szintetáz (neuronal nitric oxide synthase)

NOX

NADPH oxidáz (NADPH oxidase)

PCR

polimeráz láncreakció (polimerase chain reaction)

PI

foszfatidil-inozitol (phosphatidylinositol)
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PIP3

foszfatidil-inozitol-3,4,5-trifoszfát

(phosphatidylinositol-(3,4,5)-

trisphosphate)
PI4KIIIb

foszfatidil-inozitol-4-kináz III béta (phosphatidylinositol 4-kinase III beta)

PDBu

forbol 12,13-dibutirát (phorbol 12,13-dibutyrate)

PDZ

posztszinaptikus denzitás fehérje/Drosophila tumor szuppresszor/zonula
occludens-1 fehérje domén (density-95/discs large/zonula occludens-1
domain)

PKC

protein kináz C (protein kinase C)

PKD

protein kináz D (protein kinase D)

RelA

V-rel

retikuloendoteliózis

virális

onkogén

homológ

A

(V-rel

reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A)
RelB

RelB transzkripciós faktor (transcription factor RelB)

RNS

reaktív nitrogén származékok (reactive nitrogen species)

ROS

reaktív oxigén származékok (reactive oxygen species)

SOD

superoxid dizmutáz (superoxide dismutase)

SQSTM1
/p62

Szekvesztoszóma-1/ubikitin-kötő fehérje p62 (Sequestosome-1/ubiquitinbinding protein p62)

TNFa

tumor nekrózis faktor alfa (tumor necrosis factor alpha)

VPS34
(PIK3C3)

foszfatidil-inozitol-3-kináz

3-as

típusú

katalitikus

(phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit type 3)
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alegység

fehérje

2. Bevezetés
Az emberi agy a szervezet külső és belső környezetéből érkező információ
összegyűjtéséért és feldolgozásáért, valamint a test többi része számára megfelelő utasítások
létrehozásáért felelős szerve. Az átlagos emberi élethossz növekedésével egyre gyakoribbak
az agyat érintő rendellenességek, amelyek az életminőség nagymértékű csökkenésével járnak
és kezelésük jelentős egészségügyi forrásráfordítást igényel.
Az akut agyi érkatasztrófa jelentős részben életmódbeli tényezőkre is visszavezethető,
az agyat érintő súlyos trauma. A túlélőknek gyakran hosszas rehabilitációra vagy akár életük
végéig tartó gondozásra van szükségük. Mindebből kifolyólag az akut agyi érkatasztrófa
megelőzésére, valamint kezelésére irányuló kutatások kiemelt fontosságúak.

2.1. Az akut agyi érkatasztrófa
Az akut agyi érkatasztrófa, gyakran használt angol elnevezéssel a stroke, a második
leggyakoribb halálok világszerte: 2013-ban 6,5 millió stroke-hoz köthető halálesetet
regisztráltak. Prevalenciája jellemzően a magas jövedelmű országokban a magasabb, ahol
2013-ban százezer főből átlagosan 1015-1184 főt érintett. A magas halálozási arányon túl a
túlélők életminősége sok esetben jelentős romláson megy keresztül, ami az egészségügyi
ellátórendszerre és a családokra is nagy terheket ró (Benjamin és mtsai., 2017). A stroke
egyre növekvő jelentőségére utal, hogy az utóbbi évtizedekben a közepes, valamint alacsony
jövedelmű országokban is megduplázódott az előfordulása (Norrving és Kissela, 2013).
Magyarországon az akut agyi érkatasztrófa által érintettek átlagosan 5-10 évvel fiatalabbak a
többi gazdaságilag fejlett ország betegeinél, és az 50 év alattiak halálozási aránya is jóval
magasabb (Egi és mtsai., 2015).
Az akut agyi érkatasztrófa során az érintett agyterületek vérellátásában egy vérrög
miatt érelzáródás (ún. iszkémiás stroke, az esetek kb. 87%-a) vagy vérzés (ún. hemorrhagiás
stroke, az esetek kb. 13%-a) következtében zavar keletkezik (Benjamin és mtsai., 2017;
Moskowitz és mtsai., 2010). A továbbiakban csak az érelzáródást követően kialakuló akut
agyi érkatasztrófát tárgyalom, a hemorrhagiás stroke-kal nem foglalkozom.
2.1.1. Az akut agyi érkatasztrófa lefolyása
Az akut agyi érkatasztrófát követően elhaló agyterület kiterjedését számos tényező
határozza meg. Az egyik legfontosabb a vérellátás helyreállításának gyorsasága, amit
reperfúziónak nevezünk, de számít az érintett agyterület sebezhetősége és sejtes felépítése,
8

valamint az is, hogy az akut érkatasztrófa során milyen mértékig maradt fenn vérellátás az
adott agyterületen. További tényezőt képez az érintett agyterület nagysága, amely szerint az
iszkémiának két alapvető típusát különböztethetjük meg: i) globális iszkémia során a teljes
agy, míg ii) fokális iszkémia esetében egy szűkebben behatárolt agyi régió érintett. Globális
iszkémia az emberi agyat jellemzően hirtelen szívmegállás esetén éri. A fokális iszkémia által
érintett agyszövetet megkülönböztethetjük aszerint, hogy túlélése a reperfúziót követően
mekkora valószínűséggel biztosítható. Azok az agyterületek, amelyek vérellátottsága 20% alá
csökken,

és

amelyek

sejtjeiből

az

adenozin-trifoszfát

(ATP)

teljesen

kiürül,

visszafordíthatatlan károsodást szenvednek. A neuronok pusztulása itt elsősorban nekrózis
útján történik. Ezzel a „mag” területtel szemben az elzáródott értől távolabb elhelyezkedő,
kisebb mértékben csökkent vérellátású ún. penumbra területen a szövet elhalása csak órákon
belül jelentkezik (1. ábra). Ezen a területen a sejtpusztulás mögött rejlő molekuláris
mechanizmusok felderítésében átfogó terápiás lehetőség rejlik (Yuan, 2009; Moskowitz és
mtsai., 2010; Belayev és mtsai., 2012).

A

B

C

D

1. ábra Az iszkémiás stroke során kialakuló „mag” és
penumbra területek mágneses rezonancia (MR)
képalkotással megjelenítve egy kezeletlen páciensben.
(A) A diffúzió-súlyozott MR felvétel a súlyosan
károsodott agyszövetet (világosszürke) mutatja. (B) A
perfúziós MR felvételen az enyébben (sárga) és
súlyosabban (piros) lecsökkent vérátáramlás által
érintett agyszövet területi kiterjedése látható. (C) Az
ábrán a már korai időpontban súlyosan károsodott
(sötétkék, „mag”) és a csökkent vérátáramás által
érintett, de a képalkotáskor még élő (világoskék,
penumbra) agyszövet területi kiterjedése közti
különbség van megjelenítve. (D) A diffúzió-súlyozott
MR felvétel több órával később készült, ugyanebben a
(kezeletlen) betegben - az elhalt agyszövet
(világosszürke) kiterjedését mutatja (Moskowitz és
mtsai., 2010, után módosítva).
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Az akut agyi érkatasztrófa következtében kialakuló penumbra területen tapasztalható
késleltetett idegsejtpusztulás az apoptózis1 és a nekrózis jegyeit is mutathatja (Yuan, 2009). A
pusztulásban számos, a neuronokat károsító tényező játszik szerepet, amelyek visszahatnak
egymásra és más folyamatokra. A legnagyobb jelentőségű citotoxikus hatások az O2- és
szubsztrát-hiány, a citoplazma elsavasodása, az ún. excitotoxicitás2 és ezzel összefüggésben a
kálcium homeosztázis felborulása, az ún. oxidatív/nitrozatív stressz3, valamint a gyulladási
folyamatok. A neurotoxikus hatások a vérellátás visszaállásával sem szűnnek meg – a
reperfúzióval összefüggésbe hozható sejtpusztító folyamatok során elsősorban az utóbbi két
tényező hatása dominál (Moskowitz és mtsai., 2010; Belayev és mtsai., 2012; Manzanero és
mtsai., 2013; 2. ábra). Az érintett idegsejtekben zajló/megváltozott autofág4 aktivitás szintén
fontos tényezőt képezhet, sejtpusztító vagy a túlélést támogató szerepe a kifejlett agyat érintő
stroke-ban azonban egyelőre nem teljesen tisztázott (Galluzzi és mtsai., 2016).
Iszkémia

O2- és szubsztráthiány

2. ábra Az iszkémia, valamint a reperfúzió
során érvényesülő fő idegsejt-pusztító
tényezők és egymáshoz való viszonyuk
sematikus ábrázolása. Az iszkémia
következtében kialakuló hatásokat a
2.1.1.1. fejezetben, a reperfúzió miatt
kialakuló hatásokat pedig a 2.1.1.2.
fejezetben ismertetem részletesebben.

terjedő
depolarizáció

citoplazma pH ↓
excitotoxicitás
Ca2+ ion
homeosztázis
felborulása

mitokondriális
diszfunkció

oxidatív/nitrozatív stressz

gyulladás

Reperfúzió

2.1.1.1. Az iszkémia alatt zajló neurotoxikus folyamatok rövid áttekintése
Iszkémiás stroke során a csökkent vérellátás elsődleges következménye az
energiahordozó szubsztrátok és a molekuláris oxigén hiányának kialakulása, amely az
energiaháztartás zavarához vezet. A normális neuronális működés szükségleteit kielégíteni
képtelen anyagcserefolyamatok miatt kialakuló energiahiányból fakad, hogy az idegsejtek
nem képesek fenntartani a működésük számára fontos ATP-igényes ion-grádienseket, pl. a
plazmamembrán Na+/K+ pumpa által fenntartott elektrokémiai grádiensét. A nyugalmi
membránpotenciál csökkenése és a feszültségfüggő ioncsatornák nyitása, valamint a
1

Az apoptózis folyamatát részletesen tárgyalom a 2.3.1. fejezetben.
Az excitotoxicitás részletes ismertetésére a 2.2.1. fejezetben kerül sor.
3
Az oxidatív/nitrozatív stressz részletes ismertetésére a 2.2.2. fejezetben kerül sor.
4
Az autofágiáról részletesen a 2.3.2. fejezetben írok.
2
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Na+/K+/Ca2+ ionok homeosztázisának felborulása a glutamát nagy mértékű extracelluláris
térbe való ürülését okozza. A magas extracelluláris glutamát koncentráció fennmaradásához a
neuronok és az asztrociták glutamát újrafelvételének energiahiány, valamint az emiatt
generálódó oxidatív stressz miatti összeomlása is jelentősen hozzájárul (Belayev és mtsai.,
2012).
O2 hiányában a neuronokban a sejtlégzésnél jóval kevésbé hatékony glikolízis révén
zajlik az ATP előállítása. A glikolitikus anyagcseretermékek további metabolizációja során
O2 hiányában tejsav keletkezik, amely csökkenti a citoplazmatikus pH értéket. Az elsavasodó
intracelluláris tér az antioxidáns védelmi mechanizmusok inaktiválódásának és a vas
fehérjékből történő felszabadulásának, és ez utóbbival összefüggésben az ún. Fenton reakción
keresztül a hidroxilgyökök keletkezésének kedvez (Manzanero és mtsai., 2013; Belayev és
mtsai., 2012).
A magas extracelluláris glutamát koncentráció következtében az idegsejtekbe az
ionotróp glutamát receptorokon keresztül belépő, valamint később a belső raktárak
túlterhelődéséből adódó nagy mennyiségű citoplazmatikus Ca2+ ion szint hatásait részletesen
az excitotoxicitás mechanizmusát tárgyaló 2.2.1.1. fejezetben ismertetem. A magas
ionkoncentráció fő hatása a sejtalkotókat közvetlenül károsító enzimek aktiválásán túl a
közvetett módon indukált nitrozatív vagy oxidatív stressz. Iszkémia alatt ennek Ca2+ ionokhoz
kapcsolt legfontosabb közvetítői a nitrogén-monoxidot termelő neuronális nitrogén-monoxidszintetáz (nNOS), valamint a foszfolipáz A2 (PLA2), amely membrán foszfolipidekből
arachidonsavat állít elő – ez további metabolikus lépéseken keresztül lipidperoxidációhoz, így
membránkárosodáshoz vezet. Az oxidatív stresszért felelős más tényezők közé tartoznak az
iszkémia hatására aktiválódó xantin oxidáz működése, valamint a mitokondriális
membránpotenciál energia-deficithez és magas intracelluláris Ca2+ ion szinthez köthető
megszűnése és az ennek következtében zajló megnövekedett reaktív oxigén származék (ROS)
felszabadulás (Moskowitz és mtsai., 2010; Manzanero és mtsai., 2013).
A stroke által végső soron károsított agyterületek kiterjedését magyarázhatja az ún.
terjedő depolarizáció jelensége, amely a közvetlenül érintett területeken létrejövő magas
extracelluláris glutamát, valamint K+ ion koncentráció által indukálódik. A jelenség során
erős depolarizációs hullám terjed végig a szomszédos és távolabbi agyterületeken, amely
felborítja az ion-egyensúlyt, így jelentősen növeli az idegsejtek energiafogyasztását – emiatt
az enyhébben csökkent vérellátottságú idegsejtekben is súlyosabb károsodás indukálódik
(Moskowitz és mtsai., 2010; Belayev és mtsai., 2012).
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2.1.1.2. A reperfúzió alatt lezajló neurotoxikus folyamatok rövid áttekintése
A szövet vérellátásának helyreállása következtében hirtelen nagy mennyiségű O2 és
metabolikus szubsztrát árasztja el az idegsejteket. Az oxidatív stressz, bár iszkémia alatt is
fontos szerepet tölt be, reperfúzió során súlyosabban érinti az idegsejteket. Az ebben a
szakaszban zajló ROS felszabadulásban a mitokondriális elektrontranszportlánc I.
komplexének szerepét feltételezik. Újszülött hipoxia-iszkémia esetén reperfúzió hatására az I.
komplex fordított reakciót végez, a nitokinamid-adenin-dinukleotidot (NAD+) NADH-vá
redukálja, miközben nagy mennyiségű szuperoxidot termel. Az oxidatív stressz másik fő
okozója ebben a szakaszban a nitokinamid-adenin-dinukleotid-foszfát (NADPH) oxidáz,
amelyről számos tanulmány kimutatta, hogy a reperfúzió alatt megnövekedett mennyiségben
van jelen az idegsejtekben. Endogén gátló enzime, a kazein kináz 2 a reperfúzió
következtében gátlás alá kerül (Manzanero és mtsai., 2013).
Az akut agyi érkatasztrófa alatt az elsősorban a nekrózissal pusztuló sejtekből
felszabaduló molekulák asztrocitákat, mikrogliákat és fehérvérsejteket toboroznak az érintett
területre, amit az agyat ellátó kapillárisok átjárhatóságának fokozott mértéke is elősegít. A
reperfúziót követő idegsejt-károsításban fontos szerepet játszhat a toborzott sejttípusok által
közvetített gyulladás, amely – pl. a sejtek gyulladáskeltő citokin, illetve ROS felszabadításán
keresztül – a reperfúziót követő napok alatt fokozhatja az elhaló agyterület kiterjedését
(Moskowitz és mtsai., 2010; Woodruff és mtsai., 2011).
2.1.2. Az akut agyi érkatasztrófa modellezésének lehetőségei
A stroke mechanizmusának vizsgálata számos in vivo, illetve in vitro modell
segítségével végezhető. Az akut agyi érkatasztrófa in vivo előidézését legtöbbször patkányban
vagy egérben végzik. Az in vivo modellek három fő típusát képezik a globális vagy fokális
iszkémia modellek és az ún. hipoxia/iszkémia modellek. Mindhárom típus meghatározott
vérér/vérerek üregének elzárását vagy elkötését foglalja magában, amelyet a hipoxia/iszkémia
modellben alacsony oxigéntartalmú gázkeverék belélegeztetésével párosítanak. A globális
iszkémia modellek alapvetően az emberi hirtelen szívmegállás vagy a fulladás
következményeinek tanulmányozására alkalmasak. Az emberi stroke során lezajló folyamatok
a fokális iszkémia modellek segítségével sokkal pontosabban leképezhetők – ebben az
esetben a stroke előidézése leggyakrabban az arteria cerebri media elzárásával történik. Az
elzárás lehet tranziens (általában legfeljebb 3 órán át fenntartott) vagy a kísérlet végéig
maradandó – a reperfúziós sérülés értelemszerűen csak az első esetben vizsgálható (Woodruff
és mtsai., 2011).
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Az akut agyi érkatasztrófa in vitro modellezése ún. organotipikus agyszeleteken vagy
disszociáltatott, különféle neuron/gliasejt összetételű primer sejtenyészeteken végezhető. Az
in vivo modellekhez képest a legnagyobb különbség, hogy a vérerek és a keringés, így a
gyulladáskeltő sejtek belépésének hiányában egy fontos sejtpusztító tényező itt nem szerepel.
Ennek ellenére az in vivo rendszerekben azonosított folyamatok közül számos jól vizsgálható,
ráadásul könnyen kontrollálható kísérleti körülmények mellett. Az organotipikus agyszeletek
előnye a disszociáltatott tenyészetekhez képest, hogy ilyenkor a háromdimenziós neuronális
és gliális morfológia, valamint a sejtes kapcsolatok nagyrészt megfelelnek az intakt szövetben
tapasztalhatóknak. A disszociáltatott tenyészetek előnye ezzel szemben, hogy akár egyféle,
meghatározott sejttípus viselkedésének vizsgálatát teszik lehetővé. In vitro iszkémia
kiváltására alkalmazott módszerek pl.: az oxigén-glükóz depriváció (OGD), amely a glükóz
megvonásával és az oxigénszint lecsökkentésével szimulálja az akut agyi érkatasztrófa során
létrejövő elsődleges hatást; a tenyészet hipoxiás vagy anoxiás légkörbe helyzése; valamint a
kálium-cianid kezelés, amely az oxidatív foszforilációt gátolja (Woodruff és mtsai., 2011).
A penumbra területen késleltetett sejtpusztulást előidéző részfolyamatok között is
kiemelt szerepet betöltő excitotoxicitás, illetve az oxidatív stressz hatásának vizsgálata
elkülönítve is végezhető az idegsejt-tenyészetekben. Az excitotoxicitás in vitro előidézésének
fő lehetőségei bizonyos glutamát receptor agonisták, pl. NMDA vagy kainsav adása (Wang és
Qin, 2010; Pose-Utrilla és mtsai., 2017) vagy az extracelluláris glutaminsav koncentráció
növelése (Nicholls, 2004; Kritis és mtsai., 2015). Primer idegsejt-tenyészetekben oxidatív
stressz kiváltására többféle vegyület – pl. 6-hidroxidopamin (OHDA) és aldehid-4-hidroxi-3nonenal (4HNE) – is alkalmas (Kruman és mtsai., 1997; Asaithambi és mtsai., 2014),
leggyakrabban azonban a tenyésztőfolyadékhoz adott hidrogén-peroxiddal történik (pl.
Whittemore és mtsai., 1995; Hirrlinger és mtsai., 2002; Oliveira-Marques és mtsai., 2009;
Hohnholt és mtsai., 2015).

2.2. A stroke során az idegsejteket érintő legfontosabb citotoxikus hatások
részletes ismertetése
A 2.1.1.1. fejezetben, valamint a 2.1.1.2. fejezetben felsorolt idegsejt-pusztító hatások
közül

a

következő

alfejezetekben

részletesen

az

excitotoxicitásra,

valamint

az

oxidatív/nitrozatív stresszre térek ki, amelyek az akut agyi érkatasztrófa kulcsfolyamatainak
számítanak (Moskowitz és mtsai., 2010; Manzanero és mtsai., 2013).
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2.2.1. Az excitotoxicitás
2.2.1.1. Az excitotoxicitás mechanizmusa
Excitotoxicitás alatt a neurotoxicitásnak azt a típusát értik, amelynél a glutamát
receptorok túlzott ingerléséből következik idegsejtek károsodása, valamint pusztulásuk (Lai
és mtsai., 2014). A folyamatnak korai és késői fázisa különböztethető meg. Idegsejttenyészetekben figyelték meg, hogy a magas extracelluláris glutamát koncentráció azonnali
hatása a neuronok elsősorban nagy mennyiségű Na+ és Cl- ion – és ezekkel együtt víz –
beáramlása miatt bekövetkező duzzadása, amely a sejtmembrán felszakadását vonhatja maga
után. A korai fázist túlélt neuronok esetében késleltetetten, akár 24 órával az excitotoxikus
hatás létrehozását követően következhet be a sejtpusztulás, amely a korai fázistól eltérő
mechanizmussal zajlik és elsősorban a túlzottan magas intracelluláris Ca2+ ion koncentráció
függvénye (Atlante és mtsai., 2001; Wang és Qin, 2010).
A glutamát receptorok fokozott mértékű és elhúzódó aktivációjának előidézésére a
nagy mennyiségű extracelluláris glutamáton kívül más ún. excitotoxinok is képesek – közülük
legnagyobb jelentőséggel az ionotróp glutamát receptorok exogén agonistái, az N-metil-Daszpartát (NMDA), az α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-izoxazolpropionsav (AMPA) és a kainsav
rendelkeznek. Eltérő súllyal, de a glutamát receptorok mindegyik típusát összefüggésbe
hozták már az excitotoxicitás jelenségével. Az aktiválódásukkor ioncsatornaként viselkedő,
ún. ionotróp glutamát receptoroknak emlősökben három típusa ismert: NMDA, AMPA és
kainsav receptorokat különböztetünk meg specifikus agonistáik szerint. Kation csatornák,
amelyek különféle alegység-kombinációkból állhatnak össze – ez befolyásolhatja többek
között ion-szelektivitásukat, jelátvitelük dinamikáját és sejten belüli elhelyezkedésüket. A Gfehérjékkel kapcsoltan működő ún. metabotróp glutamát-receptorok ionáteresztésre
közvetlenül nem képesek, de egyebek mellett az ioncsatornák működését is befolyásolhatják.
Farmakológiai tulajdonságaik és jelátviteli mechanizmusuk alapján három osztályba sorolják
őket – ezek potencírozni (I. osztály) vagy csökkenteni (II/III. osztályok) képesek az
excitotoxikus hatásokat (Wang és Qin, 2010).
Az extracelluláris glutamát mennyiségének növekedésével kiváltott jelentős Na+ ion
beáramlásért elsősorban az AMPA és a kainsav receptorok felelnek. Az excitotoxicitásnak
ebben a korai szakaszában az NMDA receptorok nem játszanak szerepet, mivel a nyitásukat
gátló Mg2+ ionok pórusból való eltávolításához a plazmamembrán depolarizációja szükséges
– az AMPA és kainsav receptorok működésükkel ezt a folyamatot is elősegítik. A Cl- ion
beáramlásért felelős pontos mechanizmusok egyelőre tisztázatlanok – ebben többek között az
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ionotróp g-amino-vajsav receptorok, különböző Cl- ion transzporterek, illetve térfogatérzékeny Cl- ion csatornák szerepét is feltételezik (Wang és Qin, 2010).
Az excitotoxicitás második fázisának (3. ábra) nagymértékű Ca2+ ion beáramlásában a
legfontosabb szerepet a depolarizáció következtében aktiválódó és a Ca2+ ionokra legnagyobb
mértékben áteresztő NMDA receptorok játsszák (Lai és mtsai., 2014). Fontos tényezőt
képezhetnek ebben a szakaszban azok az AMPA receptor-populációk is, amelyek
megnövekedett Ca2+ ion áteresztőképességgel rendelkeznek. Ezek a receptorok Na+ ionokra is
permeábilisabbak, így az excitotoxicitást is nagyobb valószínűséggel idézhetik elő
(Szydlowska és Tymianski, 2010).
Az excitotoxicitás ún. forrás specificitás hipotézise szerint a Ca2+ ion toxicitását a
sejtbe való beáramlás útja és az ehhez kapcsoltan aktiválódó jelátviteli folyamatok határozzák
meg: pl. az NMDA receptorokon történő Ca2+ ion beáramlással szemben a feszültségfüggő
Ca2+ ioncsatornákon keresztül belépő ionok nem idéznek elő neurotoxicitást (Szydlowska és
Tymianski, 2010). Ebbe az elvbe beleillik, hogy a szinaptikus elhelyezkedésű NMDA
receptorokkal szemben az extraszinaptikus NMDA receptorok aktivációja a sejtek pusztulását
eredményező folyamatokat segíti elő, valamint, hogy bizonyos receptor-alegységek jelenléte a
toxikus hatásoknak kedvez. Az NMDA receptor-populációk elkülönülő hatásai a tőlük
downstream elhelyezkedő molekulák által irányított jelátviteli folyamatoktól függenek. A
receptorok citoplazmatikus C-terminálisához például közvetlenül is kapcsolódnak a
sejtpusztulást okozó jelátviteli útvonalak elemei (Lai és mtsai., 2014). Ilyen például a DAPK
(death-associated protein kinase), amely súlyosbíthatja az excitotoxicitás hatását (Tu és
mtsai., 2010).
A megemelkedett intracelluláris Ca2+ ion szint különböző enzimeket aktiválhat,
amelyek hosszan fennmaradó tevékenysége a sejtes alkotóelemek károsításához, pl. a DNS
feldarabolódásához,

a

sejtvázfehérjék

lebontásához,

az

intracelluláris,

illetve

plazmamembránok sérüléséhez és a mitokondriális működés zavarához vezethet. Ezek között
kiemelt jelentőségűek pl. a Ca2+ ion-függő cisztein-proteáz kalpainok, az aszpartát-proteáz
kaszpázok, a PLA2, a Ca2+/kalmodulin-függő kináz II (CaMKII) és különböző endonukleáz
fehérjék (Szydlowska és Tymianski, 2010; Wang és Qin, 2010). Szintén fontos szerepet tölt
be az NMDA receptorokhoz a posztszinaptikus denzitás 95 (PSD95) állványfehérjén keresztül
csatlakozó nNOS, ugyanis az enzim NMDAR-működéshez kötött aktiválódása oxidatív
stresszt idéz elő (Lai és mtsai., 2014). A tartósan magas sejten belüli Ca2+ ion koncentráció
további következménye, hogy a sejt Ca2+ ion elkülönítéséért is felelős organellumai (ld. a
következő fejezetben) működésükben zavart szenvednek, nagyban hozzájárulva az idegsejtek
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késleltetett pusztulásához (Wang és Qin, 2010). Ezen kívül a belső Ca2+ ion raktárak
túlterhelődésekor az ion újra kiszabadulhat az intracelluláris térbe – a neuronális sejtpusztulás
foka arányos az ennek következtében kialakuló másodlagos Ca2+ ion beáramlási hullám
mértékével (Lai és mtsai., 2014).
Glu ↑
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Na+ ↑

plazmam
em
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degradáció

Sejtpusztulás
3. ábra A glutamát excitotoxicitás által előidézett sejtpusztulás fő mechanizmusainak, valamint a
kiváltásukért felelős molekuláris események sematikus ábrázolása (Jia és mtsai., 2015, után
kiegészítve). Az ábrázolt folyamatok részletes leírását és a rövidítések feloldását ld. a 2.2.1.1.
fejezetben. Az oxidatív stressz definícióját, kiváltó molekuláit és hatásmechanizmusát a 2.2.2.
fejezetben ismertetem.

2.2.1.2. Az idegsejtek endogén védelmi mechanizmusai az excitotoxicitással szemben
A glutamát excitotoxicitás megelőzésének elsődleges módja a glutamát szintjének
szűk keretek között tartása a sejtközötti térben. Mind a neuronok, mind az asztrocita sejtek
képesek az extracelluláris glutamát felvételére az EAAT (excitatory amino acid transporter)
fehérjék segítségével. A transzporterek a glutamátot 1 K+ ion extracelluláris térbe, valamint 3
Na+ ion és 1 proton intracelluláris térbe való szállításával kapcsoltan veszik fel a sejtbe, tehát
megfelelő működésükhöz a membránpotenciál normális értéke is szükséges. A Na+ ionok
intracelluláris koncentrációjának növekedése következtében a transzport iránya megfordul.
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Az idegsejtek az EAAT3-4 fehérjéket, az asztrociták az EAAT1-t fejezik ki kizárólagosan. Az
EAAT2 elsősorban asztrociták membránjában helyezkedik el, de a hippokampuszban
jelenlétét a neuronális axon-terminálisokban is kimutatták. Az excitotoxicitás elleni
védelemben elsősorban az asztrocita sejtek játszanak szerepet, melyek EAAT2 transzporterei
a teljes glutamát-felvétel 95%-áért felelnek (Danbolt és mtsai., 2016).
Az excitotoxicitás elleni védekezés másik módját a Ca2+ ion homeosztázis
fenntartásáért felelős mechanizmusok képezik. Az idegsejtekben a tartósan magas Ca2+ ion
szint kialakulásának megakadályozásában az ionokat az extracelluláris térbe vagy az
intracelluláris Ca2+ ion raktárakba juttató pumpák és transzporterek játszanak alapvető
szerepet. A plazmamembránban helyezkedik el a magas kapacitású, de kis Ca2+ ion-affinitású
NCX (sodium-calcium exchanger) fehérje, illeve a jóval kisebb kapacitással rendelkező
PMCA (plazmamembrán Ca2+ ion ATPáz). Fiziológiás körülmények között elsősorban az
NCX felel a megnövekedett intracelluláris Ca2+ ion szint gyors visszaállításáért. Az enzim
glutamát excitotoxicitás során bekövetkező proteolitikus hasítása szintén hozzájárul a Ca2+
ion homeosztázis felborulásához (Szydlowska és Tymianski, 2010; Wang és Qin, 2010). Az
intracelluláris Ca2+ ion szint szabályozásában a citoplazmatikus Ca2+ ionok megkötéséért
felelős fehérjék is fontos szerepet töltenek be (Mattson és Bazan, 2012).
A sejten belüli Ca2+ ion raktárak szerepét elsősorban az endoplazmatikus retikulum és
a mitokondriumok töltik be. A mitokondriumok kétféle módon járulnak hozzá az
intracelluláris Ca2+ ion koncentráció csökkentéséhez. Egyrészt – az endoplazmatikus
retikulumhoz hasonlóan – nagy mennyiségű Ca2+ iont képesek felvenni a mitokondriális
mátrixba, másrészt ATP termelésükkel a plazmamembránban elhelyezkedő pumpák
működését biztosítják (Lai és mtsai., 2014). Az organellumok neuroprotektív működésük
ellenére excitotoxikus körülmények között hozzájárulhatnak az idegsejt pusztulásához. A
mitokondriális Ca2+ ion felvétel az elektrokémiai grádiens függvénye – a hirtelen
megemelkedő Ca2+ ion koncentráció a mitokondriális membránpotenciált megváltoztatja,
amelynek következtében pórus alakulhat ki a sejtszervecske membránjában. A pórus lehetővé
teszi olyan mitokondriális mátrix fehérjék kiáramlását (részletesebben ld. a 2.3.1. fejezetben),
amelyek a kilépő Ca2+ ionokkal és reaktív oxigén származékokkal együtt súlyosbítják az
excitotoxikus hatást. Az excitotoxicitás következtében aktivált szignalizációs folyamatok az
endoplazmatikus retikulum IP3 (inozitol-trifoszfát) receptorain keresztül is előidézhetik a Ca2+
ionok kiáramlását, amely szintén a sejtpusztító hatás gyorsításához járul hozzá (Szydlowska
és Tymianski, 2010; Wang és Qin, 2010).
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2.2.2. Az oxidatív/nitrozatív stressz
2.2.2.1. Az oxidatív/nitrozatív stressz mechanizmusa
Az oxidatív, illetve a nitrozatív stresszt az ún. reaktív oxigén, illetve nitrogén
származékok (ROS, illetve RNS) okozzák, amelyek keletkezése és eltávolítása közötti
egyensúly felbomlása esetén beszélünk oxidatív/nitrozatív stresszről (Navarro-Yepes és
mtsai., 2014). Ezek olyan oxigén vagy nitrogén tartalmú vegyületekként definiálhatóak,
amelyek a sejt alkotóelemeivel kölcsönhatásba lépve károsítják azok funkcióit. A reaktív
oxigén/nitrogén származékok (4. ábra) közé tartoznak a magas kölcsönhatási képességű
párosítatlan elektronokat tartalmazó ún. szabadgyökök, mint a szuperoxid (O2•–), a
hidroxilgyök (OH•) és a nitrogén-monoxid (NO•). A hidrogén-peroxid (H2O2) párosítatlan
elektront nem tartalmazó reaktív oxigén származék. A nitrogén oxid és a szuperoxid
kölcsönhatásának eredményeképpen peroxinitrit (ONOO–) keletkezhet (Andersen, 2004). Az
egyes származékok reaktivitásában jelentős különbségek vannak – a legerősebb oxidáló
képességgel a hidroxilgyök és a peroxinitrit rendelkeznek (Adam-Vizi, 2005; Chen és mtsai.,
2011).
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keletkezhetnek (OliveiraMarques és mtsai., 2009).

4. ábra A reaktív oxigén, illetve nitrogén származékok (pirossal
jelölve), keletkezésük, egymásba való átalakulásuk és a
detoxifikálásukért felelős enzimek/molekulák (zölddel jelölve;
Andersen, 2004, után, módosítva).

A reaktív oxigén, illetve nitrogén szabadgyökök direkt kölcsönhatásokon keresztül
egyaránt képesek reakcióba lépni fehérje, lipid, RNS vagy DNS molekulákkal. A fehérjék
oxidációja, nitrozilációja, illetve nitrációja például az enzimek aktív helyeinek vagy a
struktúrfehérjék konformációjának módosulását eredményezheti. A DNS oxidációja révén
mutációk jöhetnek létre, amelyek akár a DNS replikációra is hatással lehetnek. A telítetlen
zsírsavak oxidációja következtében lipid-peroxidok jöhetnek létre, amelyek a környezetükben
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további telítetlen zsírsavakat oxidálhatnak el, láncreakciót idézve elő. A lipid-peroxidáció a
membrán destabilizációjához vezet, amely a kiterjedt plazmamembránnal, endoplazmatikus
retikulum rendszerrel és nagyszámú mitokondriummal rendelkező idegsejtek számára
különösen káros (Andersen, 2004; Chen és mtsai., 2011).
2.2.2.2. Az oxidatív/nitrozatív stressz forrásai normál körülmények között
A reaktív oxigén/nitrogén származékok az alapvető neuronális anyagcserefolyamatok
melléktermékeiként folyamatosan keletkeznek. Egyes származékok szigorúan meghatározott
keretek közötti koncentrációban a jelátviteli folymatokban is fontos szerepet töltenek be. A
NO• diffúzibilis sejtek közötti hírvivői funkcióval rendelkezik, az idegrendszerben a
neuronokból felszabadulva hatással van többek között az agyi keringésre (Toda és mtsai.,
2009), a szinaptikus plaszticitásra (Hopper és Garthwaite, 2006), sőt egyes eredmények
szerint a felnőttkori neurogenezisre is (Luo és Zhu, 2011). A H2O2 szerepét számos
transzkripciós faktor működésének modulálásában is kimutatták: neuronokban az SP1
(specificity protein 1), illetve a CREB (cAMP response element-binding protein)
transzkripciós faktorok DNS-kötő képességének modulálásával befolyásolja a sejtek túlélését,
illetve pusztulását (Marinho és mtsai., 2014). A hidrogén-peroxidról és a szuperoxidról
emellett úgy tűnik, hogy a szinaptikus plaszticitásban és az emléknyomok létrejöttében is
szerepet játszanak (Kishida és Klann, 2007).
A továbbiakban a neuronális ROS/RNS legfontosabb fiziológiás forrásait mutatom be
(4. ábra).
2.2.2.2.1. A mitokondriumok
A mitokondriális ROS termelődése fiziológiás körülmények között elsősorban az
oxidatív foszforiláció következménye. Ennek során az elektrontranszportláncot alkotó, a belső
mitokondriális membránba ágyazott vagy ahhoz kapcsolódó molekulák működésük során
protonokat pumpálnak a mitokondriális membránok közötti térbe. Ezt a H+ grádienst
használja fel az oxidatív foszforiláció utolsó lépésében az ATP szintáz enzim az
energahordozó molekulák előállítására, miközben az oxigén teljes redukciójával víz
keletkezik. Az elektrontranszportláncból az elektronok „kiszivároghatnak” és a molekuláris
oxigén redukálásán keresztül szuperoxid anionokat képezhetnek. A O2•– enzimatikus
feldolgozása során H2O2 keletkezik, amely további enzimreakciók útján semlegesítődik
(Adam-Vizi, 2005).
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Dopaminerg neuronokban a külső mitokondriális membránon elhelyezkedő monoamin
oxidáz is jelentős forrása lehet a reaktív oxigén származékoknak, mivel az enzim a dopamin
fiziológiás körülmények közötti feldolgozása során H2O2-ot is termel (Adam-Vizi, 2005).
2.2.2.2.2. A NADPH oxidáz
A plazmamembránba ágyazott NADPH oxidázok (NOX) további membránkötött vagy
citoplazmatikus szabályozó fehérjékkel együttműködve, NAPDH-ból származó elektronok és
molekuláris oxigén felhasználásával szuperoxid anionokat állítanak elő. Az egyes izoformák
közül a neuronokban eddig a NOX1-4 jelenlétét mutatták ki, amelyek általában csak
patológiás körülmények között indukálódtak (Nayernia és mtsai., 2014). Számos vizsgálat
eredménye utal azonban arra, hogy a NOX és az általa előállított O2•– alapvető szerepet tölt be
a szinaptikus plaszticitásban és a hippokampusz-függő tanulási folyamatokban (Kishida és
Klann, 2007). Az elmúlt néhány évben megjelent tanulmányok alapján az idegsejtekben
kifejeződő NADPH oxidáznak ezen felül szerepe lehet a neuronális polaritás kialakulásának
szabályozásában (Wilson és mtsai., 2015) és a nyúlványnövekedésben is (Munnamalai és
mtsai., 2014).
2.2.2.2.3. A neuronális nitrogén-monoxid szintetáz
A nitrogén-monoxid szintetáz enzimek működésük során L-arginin, NADPH és
molekuláris oxigén felhasználásával termelnek nitrogén-monoxidot. A fehérjecsaládnak
három tagja van, amelyek közül a nNOS elsősorban idegsejtekben fejeződik ki. A nNOS
variánsai közül a nNOS-a és a nNOS-b járulnak hozzá jelentős módon az agyban zajló NO•
termeléshez. A nNOS-a meghatározott sejten belüli struktúrákhoz horgonyozható ki, míg a
nNOS-b a citoszólban helyezkedik el. Az enzimek dimerként működőképesek, működésük
legfontosabb szabályozói a Ca2+/kalmodulin, a hősokkfehérjék (HSP90 és HSP70), valamint a
foszforiláció. Az idegsejtek posztszinapszisán belül a nNOS-a az NMDA receptorokhoz
kapcsoltan található a PSD95 állványfehérjéknek köszönhetően, aktivitását a receptorokon
keresztül beáramló Ca2+ ionok is meghatározzák (Luo és Zhu, 2011).
A nNOS által termelt NO• igen fontos hírvivő a központi idegrendszerben, ún.
neuromodulátorként hat, amely részt vesz többek között a szinaptikus plaszticitás, az alvás, a
neuroszekréció, az idegrendszeri fejlődés és meghatározott gének kifejeződésének
szabályozásában (Luo és Zhu, 2011).
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2.2.2.3. Az idegsejtek endogén védelmi mechanizmusai az oxidatív/nitrozatív stresszel
szemben
A neuronokban termelődő reaktív oxigén- vagy nitrogénszármazékok sejten belüli
koncentrációjának alacsony szinten tartása létfontosságú, mivel a növekvő mennyiséggel
párhuzamosan sejtkárosító hatásaik is fokozottan érvényesülnek. Az idegsejtek három
alapvető módon képesek védekezni az oxidatív/nitrozatív stressz ellen: i) a reaktív
oxigén/nitrogén származékok keletkezésének szabályozásával (pl. a 2.2.2.2. fejezetben
ismertetett fiziológiás források működésének modulálásán keresztül); ii) a ROS/RNS
enzimatikus vagy nem-enzimatikus úton történő eltávolításával (4. ábra); iii) a ROS/RNS által
roncsolt fehérjék, lipidek és DNS javításával vagy eltávolításával (Manzanero és mtsai.,
2013).
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antioxidánsoknak nevezik. A szuperoxid-dizmutáz (SOD) enzimek a szuperoxid hidrogénperoxiddá vagy molekuláris oxigénné alakulását katalizálják. Emlősökben három fehérje
tartozik közéjük: a SOD1, azaz réz- és cink-tartalmú szuperoxid-dizmutáz (Cu/ZnSOD); a
SOD2, azaz mangán-tartalmú szuperoxid-dizmutáz (MnSOD) és a SOD3, azaz az
extracelluláris szuperoxid-dizmutáz, amelynek működéséhez a SOD1-hez hasonlóan réz és
cink szükséges. A SOD1 elsősorban citoplazmatikus (Chen és mtsai., 2011; Navarro-Yepes és
mtsai., 2014), de a mitokondriumok membránközötti terében is jelen lehet. A SOD2 a
mitokondriális mátrixban fordul elő. A mitokondriális elektrontranszportlánc által termelt O2•–
fiziológiás körülmények között igen rövid életű a SOD1-2 enzimek tevékenységének
köszönhetően (Adam-Vizi, 2005). A dizmutáz enzimek működése folytán vagy más úton
létrejövő H2O2 semlegesítése számos módon megtörténhet. Az elsősorban a peroxiszómákban
található kataláz enzim a H2O2-ot vízzé és oxigénné alakítja. A peroxidok további feldolgozó
enzimei például a peroxiredoxinok. A hemoxigenáz enzimek a vas-tartalmú hemmakromolekulák lebontásában vesznek részt, amelyek önmagukban oxidációt elősegítő
molekuláknak számítanak (ld. Fenton reakció). A legnagyobb mennyiségben előforduló nemenzimatikus antioxidáns emlős sejtekben a glutation (GSH). A GSH hidrogén-peroxiddal,
vagy peroxidálódótt lipidekkel való reakciója során redukálószerként viselkedik és a glutation
peroxidáz enzimeknek köszönhetően glutation-diszulfiddá (GSSG) alakul. A GSSG
glutationná való visszaalakítását a glutation reduktáz enzim végzi (Navarro-Yepes és mtsai.,
2014). A GSH szintézisére a neuronok is képesek, ám erősen támaszkodnak az asztrocitákra
az ehhez szükséges prekurzor aminosavak tekintetében. Általánosságban elmondható, hogy az
idegsejtekben korlátozott az antioxidánsok mennyisége, így fiziológiás körülmények között
21

elsősorban a magasabb antioxidáns-tartalommal rendelkező asztroglia sejtekre hagyatkoznak
a káros ROS/RNS hatások elleni védelem tekintetében (Belanger és mtsai., 2011).
A ROS/RNS által károsított fehérjék, lipidek és nukleinsavak javítására többféle
mechanizmus létezik (Davies, 2000; az ismert neuronális DNS javítási mechanizmusok
összefoglalása: Narciso és mtsai., 2016). A roncsolt sejtalkotók lebontáson keresztüli
eltávolítása azonban az idegsejt számára kedvezőbb lehet, mivel ezek normál működésükben
gátolva gyakran további károkat okozhatnak. A ROS/RNS által roncsolt fehérjék
lebontásának két fő útja lehet: az ubikvitin-proteaszóma rendszeren keresztül vagy autofágia
segítségével (Essick és Sam, 2010; Caldeira és mtsai., 2014). Az ubikvitin-proteaszóma
rendszer a rövid féléletidejű fehérjéket távolítja el a sejtből – a lebontásra kijelölt fehérjéket
többszörösen konjugált ubikvitin molekulák jelzik. Az autofágia segítségével a hosszabb életű
fehérjék, illetve akár teljes organellumok is eltávolíthatóak a sejtből. A két rendszer
egymással összhangban működik a homeosztázis fenntartásában (Lilienbaum, 2013). Az
ubikvitin-proteaszóma rendszer és az autofágia működése között különbség, hogy alacsony
ATP szint mellett az előbbi aktivitása gátolt, így lehetséges, hogy az energiahiányos állapottal
kísért oxidatív stresszel járó folyamatokban a sérült sejtalkotók eltávolításában az utóbbi
fontosabb szerepet játszik (Lilienbaum, 2013; Caldeira és mtsai., 2014). Az intenzív oxidatív
stressz következtében fokozottan aktiválódó autofágia ugyanakkor sejtpusztuláshoz is
vezethet (Essick és Sam, 2010).

2.3. A stroke során az idegsejtek túlélését vagy pusztulását biztosító
mechanizmusok
Az idegsejteket károsító hatások végkimenetele, az érintett neuron túlélése vagy
pusztulása a károsodás mértékétől, valamint az ezzel összefüggésben aktiválódó, a sejtek
túlélését vagy pusztulását támogató jelátviteli útvonalak közötti egyensúlytól függ. Az érett
neuronok pusztulása lehet járulékos, illetve történhet meghatározott molekuláris gépezet által
szabályozott módon. Járulékos sejtpusztulásnak minősül a nekrózis, amelyet jellemzően az
intenzív stressz idéz elő, és ami végső soron a sejt plazmamembránjának felszakadásához
vezet. A szabályozott idegsejt-pusztulási módok közé tartozik az apoptózis, az ún. nekroptózis
(szabályozott nekrózis) és bizonyos esetekben az autofágia is – amely egyébként általában a
káros hatást elszenvedett sejt túlélésének szolgálatában áll (Galluzzi és mtsai., 2012).
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A következő alfejezetekben a stroke során is fontos szerepet betöltő (Mattson és
Bazan,

2012)

apoptózis és az autofágia jelenségeit,

valamint

idegsejt-specifikus

jellegzetességeiket mutatom be részletesen.
2.3.1. Az apoptózis
Az apoptózis fogalmát Kerr és munkatársai alkották 1972-ben, a programozott
sejthalál egy típusának leírására (Kerr és mtsai., 1972). Az apoptózis a szervezet fejlődése
során fontos szerepet tölt be a szükségtelen sejtek eltávolításában (Baehrecke, 2002). A
központi idegrendszer fejlődése során is kiemelt fontosságú folyamat, gátlása esetén az idegi
hálózatok nem képesek megfelelően kialakulni (Mattson és Bazan, 2012). A felnőtt
szervezetben az apoptózis legfőbb szerepe az elöregedett, illetve sérült sejtek eltávolítása
anélkül, hogy a szomszédos, egészséges sejtekben kár keletkezne (Ghavami és mtsai., 2014).
A sejtpusztulásnak ez a módja jellemzően nem von maga után gyulladási reakciót, bár
felfedezték már az apoptózis immunrendszert aktiváló típusát is (Green és mtsai., 2009).
Az apoptózist olyan morfológiai jellegzetességek kísérik, mint a sejtek lekerekedése
és nyúlványaik visszahúzódása, a sejt és a sejtmag térfogatának csökkenése, a kromatin
kondenzációja, a sejtmag fragmentálódása és a plazmamembrán felhólyagosodása
(„blebbing”). Mindez jellemzően a citoplazmatikus sejtszervecskék ultrastrukturális
változásainak hiánya és a plazmamembrán integritásának végső stádiumig való fennmaradása
kíséretében történik meg. Az apoptózis által elpusztult sejtek maradványait élő
szervezetekben a szöveti fagociták – az idegrendszerben a mikrogliák – távolítják el (Kroemer
és mtsai., 2009; Mattson és Bazan, 2012). Molekuláris karakterisztikáik alapján ún. külső,
illetve belső apoptotikus útvonalakat különböztetünk meg (Galluzzi és mtsai., 2012).
Az apoptózis külső útvonalait (5. ábra A) extracelluláris jelek indukálják, amelyeket
specifikus transzmembrán receptorok érzékelnek és továbbítanak a sejt belseje felé. Az egyik
lehetséges útvonal aktiválása az ún. halál receptorokon keresztül történik. A halál
receptorokon

keresztüli

szignalizáció

a

ligandum-kötést

követően

több

receptor

összekapcsolódásával folytatódik – ún. halál doménjeiken keresztül meghatározott molekulák
toborzásával alakul ki az ún. DISC (death-inducing signaling complex) komplex. Ilyen típusú
jelátvitelt idézhet elő pl. a TNFa (tumor nekrózis fakor alfa) ligandum kötődése a TNFR1-hez
(tumor nekrózis faktor receptor 1). A másik lehetséges útvonalat az ún. dependencia
receptorok közvetítik, amikor specifikus ligandumaik sejten kívüli koncentrációja
meghatározott szint alá csökken. Erre az útvonalra példa az axonnövekedés irányítása során is
meghatározó szerepet játszó netrin ligandum és egyik receptora, az UNC-5 (uncoordinated-5)
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közötti jelátvitel (Galluzzi és mtsai., 2012). Az idegsejtek esetében a dependencia
receptorokon át zajló jelátvitel különösen nagy jelentőségű, hiszen az idegrendszer fejlődése
során az ún. neurotrofikus faktorok hiányában bekövetkező apoptotikus sejtpusztulást ez a
mechanizmus közvetíti (Kole és mtsai., 2013). Mindkét útvonal effektorai végső soron a
kaszpáz enzimek. Először a kaszpáz-8 vagy -10 aktiválása történik inaktív előalakuk
hasításával, ezek aktiválják a kaszpáz-3, -6, vagy -7 enzimeket, amelyek más fehérjék
hasításával a sejt lebontásához járulnak hozzá (Galluzzi és mtsai., 2012).

A

B

Sejten kívülről
eredő stressz

Intracelluláris stressz
Halál receptorok

Ca2+↑ ROS↑

DISC
Dependencia
receptorok

IMT
Prokaszpáz-8

MMP
Kaszpáz-8

tBID

cit. c

Prokaszpáz-9

APAF1
dATP
BID

Apoptoszóma
Prokaszpáz-3
Kaszpáz-9

Kaszpáz-3

Kaszpáz-független effektorok

Apoptózis

5. ábra Az apoptózis külső (A) és belső (B) útvonalainak sematikus ábrázolása (Galluzzi és mtsai.,
2009, nyomán). Az útvonalak részletes leírását ld. a 2.3.1. fejezetben. A két útvonal közötti
kommunikáció lehetőségét szemlélteti a kaszpáz-8 által elhasított pro-apoptotikus BID (BH3
interacting-domain death agonist) fehérje, amely tBID-ként (truncated [rövidült] BID) indukálhatja
a mitokondriális membrán permeabilizációt (MMP), így más pro-apoptotikus molekulák
felszabadulását a mitokondriális intermembrán térből (IMT). dATP: dezoxiadenozin-trifoszfát.
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Az apoptózis belső útvonalaira (5. ábra B) egy mitokondriumokhoz kötött központi
szabályozó mechanizmus jellemző, amelyen többféle szignálizációs kaszkád futhat össze
(Galluzzi és mtsai., 2012). Az apoptózis indukálásának döntő eseménye ezesetben a külső
mitokondriális membrán áteresztőképességének növekedése (mitokondriális permeabilizáció),
amelyet közvetlenül a Bcl-2 (B-cell lymphoma 2) családba tartozó pro-apoptotikus fehérjék
idézhetnek elő azáltal, hogy a mitokondriális külső membránon felhalmozódnak és pórust
képeznek (Galluzzi és mtsai., 2012; Ghavami és mtsai., 2014). A belső mitokondriális
membránon is kiépülhet a más fehérjék által alkotott mPTP (mitochondrial permeability
transition

pore).

A

visszafordíthatatlan

mitokondriális

membrán-permeabilizáció

következményeképpen megszűnik a mitokondriális transzmembrán potenciál, ezzel együtt
pedig a mitokondriális ATP-szintézis és a transzportfolyamatok. A membránközötti térből
toxikus fehérjék szabadulnak fel, pl. a citokróm c és az apoptózis-indukáló faktor (AIF). A
citokróm

c

felszabadulása

következtében

a

normális

működésében

gátolt

elektrontranszportláncon ROS termelődik, ami tovább károsítja a sejtet. A citokróm c emellett
az APAF1-gyel (apoptotic protease activating factor 1) és a prokaszpáz-9-cel összhangban
részt vesz az ún. apoptoszóma létrehozásában, amely a prokaszpázból a kaszpáz-9 hasadását –
így az enzim aktivációját – katalizálja. A kaszpáz-9 a kaszpáz-3 indukálásán keresztül járul
hozzá a sejtalkotók lebontásához. Az AIF a sejtmagba belépve DNS hasításával, más
mitokondriumból kilépő fehérjék a kaszpáz-aktivációt gátló tényezők ellen hatva, illetve a
citoszkeletális elemek hasításával járulnak hozzá a sejtpusztuláshoz (Galluzzi és mtsai.,
2012). A belső útvonalon keresztüli apoptotikus sejtpusztulást olyan intracelluláris
stresszforrások idézhetik elő az idegsejtekben, mint pl. a DNS károsodás, az oxidatív stressz,
a túlzottan magas citoplazmatikus Ca2+ ion szint, az excitotoxicitás vagy az endoplazmatikus
retikulumban felhalmozódó, rosszul feltekeredett fehérjék által előidézett stressz (Galluzzi és
mtsai., 2012; Mattson és Bazan, 2012).
Az idegsejtekben működő anti-apoptotikus mechanizmusoknak köszönhetően az érett
neuronok az apoptózist kiváltó hatásokkal szemben jellemzően ellenállóak. Ez alól kivétel az
NMDA receptorok közvetítésével érvényesülő excitotoxikus neuron-pusztulás, amellyel
szemben a fiatal idegsejtek ellenállóbbak. Az érett idegsejteket általánosságban apoptózisrezisztenssé tevő tulajdonság pl. az APAF1 és a kaszpáz-3 alacsony, illetve az antiapoptotikus XIAP (x-linked inhibitor of apoptosis protein) fehérje aránylag magas szintje
(Kole és mtsai., 2013).
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2.3.1.1. Az NFkB jelátvitel
Az

idegsejtekben

számos

pro-,

illetve

anti-apoptotikus

jelátviteli

útvonal

érvényesülhet. Előbbire jellegzetes példa a c-Jun N-terminális kináz (JNK) – AP-1 (activator
protein 1) transzkripciós faktor által közvetített, utóbbira a CREB transzkripciós faktoron
végződő jelátvitel (Mattson és Bazan, 2012). A sejt sorsát káros hatások esetén meghatározó
útvonalak közé sorolható az NFkB szignalizáció is (6. ábra), amelynek neuronális túlélést
vagy pusztulást támogató jellegét régóta vita övezi (ld. később).
Az NFkB (nuclear factor of kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) családba
tartozó transzkripciós faktorok (NFkB p65/RelA5 [V-rel reticuloendotheliosis viral oncogene
homolog A], RelB [transcription factor RelB], c-Rel [proto-oncogene c-Rel], p52 és p50)
egymással homo-, illetve heterodimereket alkotva, az ún. kB konszenzus DNS
szekvenciákhoz való kötődésen keresztül képesek serkenteni vagy gátolni a génexpressziót.
Az NFkB transzkripciós faktorok közül csak a RelA, RelB és a c-Rel rendelkeznek a
transzkripció iniciálását elősegítő doménnel (Hayden és Ghosh, 2012; Mincheva-Tasheva és
Soler, 2013). A dimerek sejtmagba történő transzlokációját az NFkB aktiváció ún.
„kanonikus”, „nem-kanonikus”, vagy pedig „atipikus” útvonalon keresztül is kiválthatja
(Mincheva-Tasheva és Soler, 2013). Az NFkB-dimerekkel többek között az IkB (inhibitor of
kappaB) családba tartozó fehérjék (IkBa, IkBb, IkBe, BCL-3 [B-cell lymphoma 3-encoded
protein], IkBz, IkBNS, p100, p105) alkothatnak komplexet. A fehérjecsalád „tipikus” tagjai
(IkBa, IkBb, IkBe) normál körülmények mellett a dimereket a citoplazmában tartják és így
DNS-hez való kötődésüket megakadályozzák. Az ún. prekurzor IkB-k részleges degradációja
teszi lehetővé az NFkB dimerek sejtmagba való áthelyeződését6. A fehérjecsalád „atipikus”
tagjai (BCL-3, IkBz, IkBNS) a sejtmagi DNS-hez kötődő NFkB dimerekhez csatlakozva
befolyásolhatják a génátíródást. Az IkB fehérjék degradációját az IKK (inhibitor of kappaB
kinase) családba tartozó fehérjék (IKKa, illetve a kanonikus útvonal esetében elsősorban
IKKb) általi foszforiláció váltja ki. Egy további IKK fehérje, az IKKg a kanonikus IKK
komplexben regulációs szerepet tölt be. Az atipikus útvonal esetében az IkB fehérjék
lebomlása az IKK fehérjéktől függetlenül zajlik (Hayden és Ghosh, 2012).

5

A dolgozat további részében erre a fehérjére a RelA néven hivatkozom.
A prekurzor IkB fehérjék a p100 és a p105 – ezek részleges proteaszomális fedolgozásával
keletkeznek a p52 és p50 transzkripciós faktorok (Hayden és Ghosh, 2012).
6
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6. ábra A különböző NFkB jelátviteli útvonalak sematikus ábrázolása (Mincheva-Tasheva és
Soler, 2013, után módosítva). Az IKK vagy IkB fehérjéktől downstream szignáltranszdukciós
lépések leírását ld. részletesen a 2.3.1.1. fejezetben. A kanonikustól eltérő útvonalakat illetően, az
NFkB-indukáló kináz (NIK) által indukált nem-kanonikus útvonal működését neuronokban is
leírták már. Ezzel szemben az atipikus NFkB útvonalnak mind a kazein kináz 2 (CKII) általi IkBa
foszforilációval, mind az IkB lebomlás nélküli disszociációjával járó aktiválódási módját egyelőre
csak nem-idegi sejtekből ismerjük. NLS: nukleáris lokalizációs szignál.

Számos eredmény utal arra, hogy az NFkB jelátviteli útvonal konstitutívan aktív a
neuronokban. Erre a legfőbb bizonyítékokat olyan immunhisztokémiai eredmények képezik,
amelyek szerint erős, elsősorban sejtmagi RelA, illetve foszforilált RelA festődés látható a
morfológiai szempontból neuronoknak tekintett idegszöveti sejtekben (pl. Kaltschmidt és
mtsai., 1994; Bhakar és mtsai., 2002). Szintén erre utaltak azok az EMSA („elektroforetikus
mozgékonyság változás” próba) kísérletek, amelyek a RelA DNS-kötöttségének magas
alapszintjét mutatták (pl. Kaltschmidt és mtsai., 1994). Idegsejt-specifikus festés mellett
szöveti metszetekben és neuronális tenyészetekben is kimutatták már a RelA jel erős nukleáris
27

jelenlétét (Pose-Utrilla és mtsai., 2017). A konstitutív NFkB aktivitás létét azonban más, a
korábbi publikációkban használt ellenanyagokat, valamint az NFkB aktivitást tiszta
neuronális és kevert

agyi

mintákban

összehasonlító

eredmények

megkérdőjelezik

(Herkenham és mtsai., 2011; Listwak és mtsai., 2013).
Az NFkB jelátvitel a központi és a perifériás idegrendszerben számos, olykor
egymásnak ellentmondó funckiót tölthet be. Úgy tartják, hogy szerepet játszik a neuritok
kinövésében,

a

szinaptikus

plaszticitásban,

valamint

befolyásolja

a

neuronális

túlélést/apoptózist is (Mattson és Meffert, 2006; Kaltschmidt és Kaltschmidt, 2009).
Idegsejtekben pro-, illetve anti-apoptotikus célgénjei is lehetnek, bár az eddig publikált
eredmények alapján az utóbbiak vannak többségben (Mattson és Meffert, 2006; MinchevaTasheva és Soler, 2013). A neurotoxikus hatásokra (pl. excitotoxinok, oxidatív stressz,
iszkémia) aktiválódó NFkB jelátvitel egyes publikációk szerint a sejtek pusztulásához járul
hozzá, mások viszont neuroprotektív hatását igazolták (az eredmények összefoglalását ld.:
Barkett és Gilmore, 1999; Mattson és Meffert, 2006; Mincheva-Tasheva és Soler, 2013). Azt,
hogy az NFkB aktiváció pro- vagy anti-apoptotikus kimenetelű lesz-e, valószínűleg a sejttípus
és a sejten belüli környezet, valamint a kiváltó hatás és a sejtmagba transzlokálódó
transzkripciós faktor dimer pontos összetétele szabja meg (Barkett és Gilmore, 1999;
Kaltschmidt és mtsai., 2000). Az egyes dimerek azonos sejttípuson belül kifejtett különböző
hatására példa, hogy a p50/RelA tartalmú dimerek pro-apoptotikus, a c-Rel-t is tartalmazó
dimerek viszont anti-apoptotikus gének átíródásához járulhatnak hozzá neurotoxikus
kezelések esetében (Pizzi és mtsai., 2009).
Az idegsejteket pusztítani képes hatások kapcsán számos korábbi eredmény látszott
megerősíteni azt az elképzelést, hogy az NFkB a reaktív oxigén származékok által
önmagában indukálható, illetve szabályozható – és nem csak idegi sejtekben (Morgan és Liu,
2011). Hasonlóan a neuronális NFkB aktivitás konstitutív jellegének kérdéséhez, jelenleg ez
az elképzelés is erősen vitatott (Bowie és O'Neill, 2000; Oliveira-Marques és mtsai., 2009).
2.3.2. Az autofágia
Az

autofágia

azokat

a

sejten

belüli

folyamatokat

takarja,

amelyek

végeredményeképpen a sejt citoplazmatikus alkotórészeket, akár teljes sejtszervecskéket bont
le lizoszomális úton (Galluzzi és mtsai., 2016). Az autofágia végső soron eredményezheti a
sejt pusztulását, bár alapesetben a sejt integritásának megőrzését, a károsodott vagy hibás
sejtalkotók eltüntetését elősegítő folyamatokról van szó (Galluzzi és mtsai., 2012; Ghavami és
mtsai., 2014).
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Az autofág folyamatoknak jelenleg három alaptípusát ismerik, amelyek alapvetően a
lebontandó részecskék lizoszómába kerülésében különböznek egymástól: ezek i) a
mikroautofágia, ii) az ún. chaperone-közvetített autofágia (CMA, chaperone-mediated
autophagy) és iii) a makroautofágia. Mikroautofágia esetében a lebontandó anyagok
közvetlenül a lizoszomális membrán betűrődésén keresztül kerülnek a lizoszómákba. A CMA
esetében a hősokk-fehérjék családjába tartozó chaperone fehérjék segítik az eltávolítandó
részecskék lizoszómához való szállítását. A lizoszómába való bekerülés a LAMP2 (lysosomeassociated membrane protein 2) segítségével történik meg. Az autofágiának ez a módja olyan
fehérjék eliminálására alkalmas, amelyek a KFERQ aminosav-szekvenciával rendelkeznek
(Galluzzi és mtsai., 2016).
A három típus közül az ezidáig leginkább kutatott makroautofágia jellegzetessége,
hogy a lebontandó részecskék köré kettős membrán épül, amely autofagoszómának nevezett
vezikulává érik. A részecskék lebontására az autofagoszómák lizoszómákkal való
összeolvadása után, az ún. autolizoszómákon belül kerül sor. A makroautofágia során akár
teljes sejtszervecskék is lebontódhatnak (Galluzzi és mtsai., 2016). A továbbiakban az
autofágiának ezt az altípusát tárgyalom részletesebben.
2.3.2.1. A makroautofágia mechanizmusa
A makroautofágia folyamata (7. ábra) felosztható az i) iniciálás, ii) nukleáció
(„gócképződés”), iii) elongáció („hosszabbodás”) és iv) fúzió szakaszokra. Minden
szakaszban nagy szerepet játszanak az autofágia-kapcsolt (autophagy-related, ATG)
fehérjecsalád tagjai, amelyek egymással koordináltan működnek az autofagoszómák
létrehozásában. Az autofágia indukciója alapvetően két fő enzimkomplexre kifejtett hatáson
keresztül történhet meg. Az egyik az MTORC1 (mammalian target of rapamycin complex 1),
amely az ATG13 foszforilálásán keresztül alapesetben gátolja az autofágia indukcióját: a
foszforilált ATG13 ugyanis nem képes kapcsolódni az iniciáláshoz létfontosságú ATG1
fehérjéhez, így az inaktív marad. A másik fő iniciáló enzimkomplexet a BECN1 (beclin-1) és
a VPS34 kináz (hivatalos nevén PIK3C3: phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit type
3) alkotja, amely az autofágia indukciójára serkentőleg hat. A VPS34 az ún. fagofór membrán
épüléséhez szükséges foszfatidil-inozitol-3-foszfát (PI3P) keletkezését katalizálja foszfatidilinozitolból (PI). Mindkét enzimkomplexre számos különféle upstream jelátviteli útvonal
hathat – az autofágia iniciálása tehát az MTORC1 gátlása és/vagy a BECN1-VPS34
aktiválása mellett mehet végbe (Essick és Sam, 2010; Galluzzi és mtsai., 2016).
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Az MTORC1 gátlása esetében az ATG1 és az ATG13 is felszabadul a gátlás alól, így
az ULK1 (Unc-51-like kinase 1) fehérjével együtt indukálják a BECN1-VPS34 komplexet,
amely a PI-PI3P konverzió által a leendő fagofór membrán nukleációjában vesz részt. A
fagofór membrán elongációja során az ATG4 a teljes hosszúságú LC3B fehérjéből (hivatalos
nevén MAP1LC3B: microtubule-associated protein 1A/1B-light chain 3B) a citoszólikus
LC3B-I alak keletkezését katalizálja. Az LC3B-I az ATG3 és az ATG7 közreműködésével
foszfatidil-etanolaminhoz konjugált formává (LC3B-II) alakul át, az LC3B-II fehérjék pedig
az épülő autofagoszóma külső, illetve belső membránjához asszociálódnak, miközben
lebontandó szubsztrátok is kapcsolódhatnak hozzájuk. Az ATG7 és az ATG10 kooperációja
révén ATG5–ATG12–ATG16L1-ből álló komplex jön létre, amely a fagofór membránba
beágyazódva szintén az elongációt segíti elő (Essick és Sam, 2010; Galluzzi és mtsai., 2016).
Az autofagoszóma bezárulását és a savas lizoszómával való fúzionálását követően a belső
membránban elhelyezkedő LC3B-II az autofágia szubsztrátokkal együtt lebomlik, míg az
autolizoszóma külső membránjához kapcsolódott LC3B-II az ATG4 tevékenysége folytán a
szolubilis formává alakul vissza (Mizushima és Yoshimori, 2007; Klionsky és mtsai., 2016).
A lebontandó sejtalkotókat felismerő és autofagoszómába szállító jellegzetes fehérje a
SQSTM1/p62 (Sequestosome-1/ubiquitin-binding protein p62), amely az ubikvitinnel jelölt
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7. ábra A makroautofágia mechanizmusa. A folyamatok részletes leírását ld. a 2.3.2.1. fejezetben.
PE: foszfatidil-etanolamin; MTMR14: myotubularin-rokon fehérje 14 – egy, a nukleáció ellen ható
foszfolipid foszfatáz

30

fehérjékhez

kötődik.

Az

autofagoszóma

belső

membránjában

levő

LC3B-II-höz

asszociálódik, majd az autolizoszóma kialakulása után a szállított fehérjével együtt maga is
lebomlik (Bjorkoy és mtsai., 2009; Klionsky és mtsai., 2016).
2.3.2.1.1. A makroautofágia útján lezajló sejtpusztulás
Az autofágia sejtpusztulást indukáló hatásáról egyelőre nincsenek erős bizonyítékok.
Az autofágia útján lezajló sejtpusztulásra jellemző, hogy a citoplazma anyagának intenzív
vakuolizálódása mellett megy végbe – ez azonban önmagában nem utal egyértelműen az
autofágia sejtpusztító hatására (Kroemer és mtsai., 2009; Galluzzi és mtsai., 2012). Bár a
legtöbb eddig leírt esetben az autofágia a stresszhatásokra adott citoprotektív válasz, bizonyos
körülmények között kifejezetten a sejtpusztulást idézi elő. Egyes rákos sejtvonalakban az
autofágia sejthalált vált ki, ha az apoptózishoz létfontosságú molekulák – pl. a kaszpázok –
hiányoznak (Galluzzi és mtsai., 2012). Az apoptotikus és az autofág folyamatok végső soron
sejtpusztulást előidéző összejátszására idegsejtekben is számos bizonyíték van (EisenbergLerner és mtsai., 2009). Mindezeken kívül újszülött hipoxia-iszkémia esetében az autofágia
jegyeit viselő sejtpusztulási típust is leírtak idegsejtekben (Liu és mtsai., 2013).
2.3.2.2. Az autofágia szerepe idegsejtekben
A szervezet életén keresztül fennmaradó, mitózisra nem képes idegsejtek számára
létfontosságúak a homeosztázis fenntartásáért felelős folyamatok, mint amilyen alapesetben
az autofágia is. Az autofágia legfőbb feladata fiziológiás körülmények között érett
neuronokban a fehérjék keletkezése és lebomlása közötti egyensúly fenntartása és a hibás
vagy károsodott sejtalkotók eltakarítása (Ghavami és mtsai., 2014).
Az autofágia idegrendszeri működésben betöltött alapvető szerepét szemléltetik azok
az eredmények, amelyek szerint a központi idegrendszerben ATG5-, illetve ATG7-génkiütött
egerekben nagymértékű neurodegeneráció és ezzel összefüggésben viselkedési zavarok
lépnek fel (Hara és mtsai., 2006; Komatsu és mtsai., 2006). Szintén az autofágia normális
működése szükséges az axonális homeosztázis fennmaradásához, amely magában foglalja pl.
a membrán-komponensek újrahasznosítását és a disztális proteom megfelelő minőségének
biztosítását (Maday, 2016). Az idegrendszeri öregedés normális folyamatára jellemző, hogy
mind a chaperone-mediált, mind a makroautofágia aktivitása idővel csökken, így hozzájárul
az idegrendszer működési hatékonyságának csökkenéséhez és neurotoxikus hatásokra való
érzékenységéhez (Ghavami és mtsai., 2014). Az akut jellegű idegrendszeri rendellenességek
egy részében (pl. újszülött hipoxia-iszkémia) az autofágia pusztulást, másokban (pl.
gerincvelői sérülés) protektív hatást közvetít. Az autofágia hatása a felnőtt szervezet érő
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iszkémiás stroke esetében nem teljesen tisztázott, ugyanis az eddig publikált adatok az
autofágia protektív vagy sejtpusztulást súlyosbító szerepére is utalnak ilyen körülmények
között (Galluzzi és mtsai., 2016).

2.4. A protein kináz D
2.4.1. A protein kináz D enzimek általános jellemzése
A korábban a protein kináz C (PKC) enzimek közé sorolt protein kináz D enzimek a
Ca2+/kalmodulin-függő

protein

kinázok (CaMK)

csoportján

belül

alkotnak

önálló

fehérjecsaládot (Rozengurt és mtsai., 2005). Emlősökben 3 izoforma tartozik közéjük: az
elsőként azonosított PKD1/PKCµ (Valverde és mtsai., 1994), a PKD2 (Sturany és mtsai.,
2001) és a PKD3/PKCn (Hayashi és mtsai., 1999).
A PKD enzimek alapfelépítésük szerint a C-terminális felükön egy katalitikus
doménnel, N-terminális oldalukon regulációs szerepű doménekkel rendelkeznek (8. ábra). A
regulációs elemek közé két ciszteinben gazdag, cink-ujj domén (CYS1/C1a és CYS2/C1b) és
egy PH („pleckstrin homológia”) domén tartozik (Van Lint és mtsai., 2002). Az eddig
felsorolt domének erősen konzerváltak az izoformák között. Aminosav-szekvenciájukat
tekintve egymással a legnagyobb fokú homológiát a katalitikus domének mutatják (>90%), a
legkisebb hasonlóság a PH domének között van (Wang, 2006). Mindhárom izoformára
jellemző, hogy az enzimek ciszteinben gazdag régiói és a PH domén közötti szakasz negatív
töltésű aminosavakban bővelkedik. A konzervált doméneken kívül a PKD1 és PKD2
izoformák N-terminális végén egy-egy apoláros régió található (Van Lint és mtsai., 2002),
aktivációs
hurok

DAG

PKD1

AP
Tyr 93

C1a

C1b

S

PH
Tyr 469

Kináz domén
Ser 744

Ser 748

918
Ser 916
875

PKD2
Tyr 87

Tyr 439

Ser 707

Ser 711

Ser 873
889

PKD3
Tyr 457

Ser 730

Ser 734

8. ábra Az egérben előforduló PKD izoformák domén-felépítésének, valamint néhány ismert, az
enzimszabályozáshoz fontos foszforilációs hely sematikus ábrázolása (Fu és Rubin, 2011,
nyomán). AP: apoláros régió; S: savas régió. Az egyes domének funkciójának és a foszforilációs
helyek szerepének részletes leírását ld. a 2.4.2. fejezetben.
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míg C-terminális végükön egy-egy PDZ domén által felismerhető régiót tartalmaznak
(Sanchez-Ruiloba és mtsai., 2006).
A PKD enzimek eddig azonosított szubsztrátjaik túlnyomó részét szerin csoportjukon
foszforilálják. A felismert szubsztrát-szekvenciák sajátossága, hogy azok a foszforilált
aminosav-csoporttól -5. pozícióban leucin, valin vagy izoleucin csoportot, a -3. pozícióban
pedig lizin vagy arginin csoportot tartalmaznak (Rozengurt, 2011).
2.4.2. A protein kináz D működésének szabályozása
A PKD szabályozásának eleddig számos módját fedezték fel – a szabályozási
mechanizmusokról úgy tűnik, hogy ezek erősen függnek a sejttípustól, a jelátvitelt indukáló
faktortól, valamint ezzel összefüggésben a fehérje sejten belüli elhelyezkedésétől is (Wang,
2006).
A PKD előfordulhat citoplazmatikusan, a sejtmagban, illetve a plazmamembránhoz, a
Golgi készülékhez vagy mitokondriumhoz asszociált formában is (pl. Maeda és mtsai., 2001;
Rey és mtsai., 2001; Storz és mtsai., 2005). A PKD sejten belüli lokalizációjáért a regulációs
domének különféleképpen felelnek. A C1a és C1b domének az enzimek diacil-glicerin (DAG)
kötéséért felelnek, azonban eltérő lipid-specificitással rendelkeznek. A C1a a Golgi készülék
membránjához való asszociálódásért felel, míg a C1b a plazmamembrán kötés kialakításában
és az enzim sejtmagba kerülésében tölt be szerepet. A PH domén a más enzimekben található
pleckstrin homológia doménektől eltérően nem képes lipidkötésre. Ehelyett fehérjék (pl. a
heterotrimer G-fehérjék bg alegységei) kapcsolódhatnak hozzá és az enzim sejtmagból való
exportját is közvetíti (Van Lint és mtsai., 2002). Az intracelluláris elhelyezkedés
szabályozásban vehet részt a fehérje C-terminálisánál található PDZ (density-95/discs
large/zonula occludens-1) domén-kötő motívum is, amelyről úgy tartják, hogy részt vehet a
PKD kihorgonyzásában bizonyos állványfehérjékhez (Sanchez-Ruiloba és mtsai., 2006).
A PKD enzimek regulációs szakaszában elhelyezkedő domének közül mind a
ciszteinben gazdag régiók, mind a PH domén mesterséges lehasítása az enzim konstitutív
aktivitását eredményezi, tehát alapállapotban gátló szerepet töltenek be az enzimműködés
szabályozásában (Van Lint és mtsai., 2002). A PKD aktivitást gátló hatást az eredményezheti,
hogy a regulációs szakasz inaktív konformációban ráhajlik a katalitikus doménre, amely így
azon a területen nem foszforilálható (Rozengurt és mtsai., 2005).
Az enzimműködés szabályozása elsősorban a PKD foszforilálásán keresztül történik.
A legfontosabb foszforilációs helyek (ld. 8. ábra) közé tartoznak a katalitikus domén ún.
„aktivációs hurok” szerinjei (PKD1: emberben S738/S742, egérben S744/S748). Ezeknek a
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helyeknek a foszforilációja a klasszikus úton történő PKD aktiváció utolsó lépését képezi
(Waldron és mtsai., 2001). Az S744 alapvetően szükséges a PKD katalitikus aktivitásához,
míg az S748 pozícióról úgy tűnik, hogy inkább autofoszforilációs hely (Jacamo és mtsai.,
2008; Sinnett-Smith és mtsai., 2009). Az enzim C-terminálisán található, egérben a 916.,
emberben pedig a 910. pozícióban levő szerin7 az aktív PKD enzim által auto-foszforilálható
(Matthews és mtsai., 1999). Ez a szerin a már említett PDZ domén-kötő motívum része,
foszforiláltsága csökkenti a PKD PDZ-kötésének hatékonyságát (Sanchez-Ruiloba és mtsai.,
2006). Egy további elképzelés szerint a S748 és a S916 csoportok foszforilációja együttesen
határozza

meg

a

katalitikus

aktivitáshoz

szorosan

kötődő

S744

foszforiláltság

fennmaradásának hosszát (Fu és Rubin, 2011). Fontos, a PKD aktivitást szabályozó
foszforilációs helyek találhatók az enzim N-terminális részén is – ilyenek például a PH
doménban található, transzfoszforilálható tirozin-csoportok (pl. PKD1 emberi Y463/egér
Y469), illetve az N-terminálison levő (PKD1: emberi Y95/egér Y93) tirozin csoport
(Steinberg, 2012).
2.4.3. A protein kináz D által közvetített jelátvitel
A PKD legjobban körülírt aktiválódási mechanizmusa a membránba ágyazott DAG
koncentrációjának lokális, foszfolipáz C (PLC) tevékenységhez kötött emelkedésének
közvetítésével zajlik. A klasszikus aktivációs mechanizmus során a katalitikusan inaktív
fehérje először ciszteinben gazdag doménjein keresztül a plazma- vagy intracelluláris
membránhoz kötött DAG-hoz kötődik. Ezt követően a PKD az aktivációs hurok szerin
csoportjain más kinázok – jellemzően az ún. újszerű PKC családba tartozó enzimek (PKCd,
PKCe, PKCh, PKCq) – által foszforilálódik. Az így aktiválódott PKD ezt követően disszociál
a membrán-felszínről és a citoplazmába, illetve a sejtmagba kerülve különféle célmolekulákat
foszforilál (Rozengurt és mtsai., 2005).
A PKD aktiválódásának ezen kívül több alternatív mechanizmusa is ismert. A Golgikészüléknél a PKD aktivációt PKCh-függő módon a heterotrimer G-fehérjék bg alegységei
közvetítik (Bard és Malhotra, 2006). Ugyancsak alternatív mechanizmust képez a PKD
kaszpázok általi hasítása, amely az enzim katalitikus és regulációs részeinek szétválasztásával
idéz elő konstitutív enzimaktivitást (Endo és mtsai., 2000; Vantus és mtsai., 2004). Oxidatív
stressz hatására a PKD indukció tirozin-foszforilációtól, ezzel kapcsolatban pedig DAG-on

7

A megnevezett pozíciók a PKD1 izoformára érvényesek. A dolgozat további részében a
foszforilációs hely tárgyalásakor azt a jelölést használom, amelyet az adott hivatkozásban is
használtak.
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keresztüli membránkötéstől, illetve az aktivációs hurok foszforilálódásától függ (Storz, 2007)
– ezt a mechanizmust részletesen a 2.4.4.1. fejezetben fejtem ki.
A PKD szabályozásából eredő nagyfokú mozgékonysága lehetővé teszi, hogy
különféle jelátviteli útvonalakat térben és időben is összekössön (Wang, 2006). Az
enzimcsalád szerepét nem-neuronális sejttípusokban kimutatták már a sejt-proliferáció és sejtdifferenciáció szabályozásában, a sejt-motilitás és a tumor metasztázis szabályozásában, a
Golgi vezikulák lehasításában és a plazmamembrán felé irányuló fehérje-transzportban,
meghatározott gének transzkripciójának szabályozásában, immunfolyamatokban, illetve
különböző stresszhatások által kiváltott jelátvitelben (Fu és Rubin, 2011; Rozengurt, 2011; a
PKD stresszhatásokban játszott szerepének részletes leírását a 2.4.4.1. fejezetben tárgyalom).
A PKD izoforma-specifikus szerepeiről is egyre több információ áll rendelkezésünkre. Eltérés
lehet például az enzimek szubsztrátjainak körében – az egyik legkorábban felfedezett PKD
szubsztrátot, a PI4KIIIb (phosphatidylinositol 4-kinase III beta) fehérjét pl. csak a PKD1-2
izoformák képesek foszforilálni. Konkrét folyamatokat tekintve a PKD2 a T-limfocita-függő
immunglobulin- és citokin-termelésben, a PKD3 a prosztatarákban tölthet be specifikus
szerepet (Fu és Rubin, 2011). A PKD1 izoformának az embrionális fejlődésben fontos
szerepe lehet, mivel a gén teljes deléciója vagy a katalitikusan inaktív enzimet kifejező allél
bevitele egerekben embionális korban a szervezet pusztulását okozza (Fielitz és mtsai., 2008;
Matthews és mtsai., 2010), bár mások eredményei szerint csak a PKD1 és a PKD2 együttes
kiütése letális (Atik és mtsai., 2014). Jelenlegi ismereteink arról, hogy a PKD milyen
folyamatokban

vesz

részt,

nagyrészt

immortalizált

sejtvonalakon,

illetve

primer

sejtkultúrákon végzett in vitro kísérletekből nyert eredményekből származnak, amelyek in
vivo rendszerekben történő validálása számos esetben hiányzik (Fu és Rubin, 2011; Ellwanger
és Hausser, 2013).
2.4.4. A protein kináz D szerepe idegsejtekben
A PKD izoformák a központi idegrendszerben már a fejlődés korai fázisától kezdve
kifejeződnek. Egérben a PKD1 mRNS már a 8. embrionális napon (E8) detektálható, E9,5
állapotban a legtöbb agyi struktúrában jelen van. A születéshez közeli időpontban (E18,5)
erős PKD1 expresszió detektálható a neokortexben, a középagyban, a szaglógumóban, az
agykamrai plexus choroideus-ban, emellett a kisagyban is kifejeződik. A három izoforma
közül a központi idegrendszerben legnagyobb mennyiségben ez a fehérje expresszálódik. A
PKD2 E18,5 állapotban az agyi struktúrák közül a kisagy külső szemcsesejt rétegében, a
neuronális retinában és a plexus choroideus-ban fejeződik ki elsősorban. A PKD3
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ugyanebben az időpontban ehhez hasonlóan legerősebben a kisagyban, a neuronális retinában
és a plexus choroideus-ban volt kimutatható (Oster és mtsai., 2006). Más eredmények szerint
a PKD3 expressziója az egér embrionális fejlődése végére elsősorban a plexus choroideus-ban
és a híd területén detektálható (Ellwanger és mtsai., 2008).
A fehérjék idegsejtekben betöltött szerepét csak az utóbbi évtizedben kezdték el
vizsgálni. Az eddig publikált eredmények szerint a PKD izoformák a neuronokban is
változatos folyamatok befolyásolására képesek. Talán legtöbbet kutatott szerepe a
plazmamembránhoz

irányított

transzport-folyamatok,

valamint

a

Golgi

apparátus

működésének szabályozása és ezzel összefüggésben a neuronális polarizáltság fenntartása
(Bisbal és mtsai., 2008; Yin és mtsai., 2008; Czondor és mtsai., 2009; Avriyanti és mtsai.,
2015; Quassollo és mtsai., 2015). A PKD domináns-negatív hatású, mutáns formájának egér
embrionális hippokampális idegsejtekben való termeltetése a dendritfa zsugorodásához és a
neuronális Golgi apparátus fragmentálódásához vezet. A PKD aktivitás növelése ezzel
szemben a neuronális Golgi morfológiát nem befolyásolta, sőt a transzfektált idegsejtek
dendritfájának kiterjedését okozta (Czondor és mtsai., 2009).
A Golgi-készülékhez kötődő szerepein túl a PKD idegsejtekben képes a különböző
plazmamembránba ágyazott receptorok által közvetített jelátvitel modulálására (Zhu és mtsai.,
2008; Krueger és mtsai., 2010; Wang és mtsai., 2014), a vanilloid receptorok érzékenyítése
által a fájdalomérzékelés szabályozására (Wang és mtsai., 2004), valamint a dendrittüskékben
a neuronális aktin dinamika szabályozására (Bencsik és mtsai., 2015), az N-kadherinnel való
asszociáción keresztül a szinaptikus kapcsolatok kialakulásának befolyásolására (Cen és
mtsai., 2018) és a receptorok körforgásának szabályozására (Szíber Zsófia doktori dolgozata,
2016). Neuronokban azonosított közvetlen szubsztrátja, a neuronális polaritás fenntartásában
egyelőre nem tisztázott mechanizmuson keresztül részt vevő Kidins220 megfelelő
sejtkompartmentumba szállításáért is a PKD felel (Iglesias és mtsai., 2000; Sanchez-Ruiloba
és mtsai., 2006).
Primer kortikális idegsejtekben kimutatták, hogy a PKD PH doménjén keresztül képes
asszociálódni a nNOS-hoz és foszforilálni azt, fokozva az enzim nitrogén-monoxid
termelését. A nNOS iszkémiás sérülésben betöltött szerepének ismeretében (ld. 2.1.1.1.
fejezet) ez az eredmény a PKD aktivitás szükségességére utalhat a stroke neurotoxikus
hatásainak közvetítésében, de az asszociáció szerepét patológiás körülmények között egyelőre
nem vizsgálták (Sanchez-Ruiloba és mtsai., 2014). A PKD idegsejt-károsító hatások
közvetítésével kapcsolatos ismert szerepeit a következő alfejezetben tárgyalom.
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2.4.4.1. A protein kináz D szerepe a neurotoxikus hatásokra aktiválódó jelátvitelben
Elsőként fibroblaszt sejtvonalakban mutatták ki, hogy a hidrogén-peroxid hatására a
PKD a S916 pozíción foszforilálódik és aktiválódik (Waldron és Rozengurt, 2000). Storz és
munkatársai elsősorban HeLa sejtvonallal dolgozva írták le az oxidatív stressz által előidézett
PKD1 aktiváció citoprotektív szerepét, valamint az ettől upstream és downstream jelátviteli
lépéseket (9. ábra). Modelljük szerint oxidatív stressz esetén a PKD1-et első lépésként az Abl
kináz (Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1) a regulációs doménen belül
találhazó Y463 tirozinon foszforilálja, aminek hatására a PKD konformációs változáson megy
keresztül. Ennek hatására a PKD1 a – szintén ROS által aktivált – foszfolipáz D1 általt
termelt DAG-hoz kötődve a külső mitokondriális membránhoz toborzódik. Az Src kináz
(proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src) ezt követően foszforilálja a PKD1-t a Y95
pozíción, lehetővé téve az ugyancsak az Src által aktivált és membránhoz csatlakozott PKCd
enzim dokkolását, amely az aktivációs hurok szerinek foszforilálását végzi. Az így teljesen
aktivált PKD1 leválik a membránról és egyelőre nem ismert mechanizmuson keresztül
előidézi az IKKb aktivációját, amely az NFkB nukleáris transzlokációjához és NFkBközvetített génátíródáshoz vezet. A génátíródás végterméke az antioxidáns hatású MnSOD
enzim (Storz és Toker, 2003; Storz és mtsai., 2004a; Storz és mtsai., 2004b; Storz és mtsai.,
2005; Doppler és Storz, 2007; Storz, 2007; Cowell és mtsai., 2009).
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9. ábra A nem-idegi sejtekben érvényesülő, protektív hatású oxidatív stressz-PKD jelátviteli
útvonal (Steinberg, 2012, után módosítva). A folyamatok részletes leírását ld. a 2.4.4.1. fejezetben.
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Az oxidatív stressz által kiváltott PKD jelátvitelnek ezt a modelljét és ennek protektív
szerepét más kutatócsoportok eredményei is megerősítik (Waldron és mtsai., 2004; Song és
mtsai., 2006; Song és mtsai., 2009; Zhang és mtsai., 2015), bár olyan eredmények is
születtek, amelyek szerint ROS hatására a PKD a JNK jelátvitel aktiválásán keresztül inkább
sejtpusztulást támogató hatást közvetít (Zhang és mtsai., 2005). Zhang és munkatársai (2015)
fibroblaszt sejtekben kimutatták, hogy PKD1 hiányában a mitokondriumok a reaktív oxigén
származékokkal szemben érzékenyebbé váltak. Egy másik tanulmány szerint a ROS által
indukált PKD1 aktiváció protektív hatása a VPS34 kináz foszforilásán keresztül az autofágia
szabályozásával érvényesül (Eisenberg-Lerner és Kimchi, 2012). Leírták, hogy az ultraibolya
sugárzás által aktivált PKD anti-apoptotikus hatású (Arun és mtsai., 2011). Arról is van adat,
hogy perifériás idegsérülés esetén a Schwann-sejtekben a PKC-PKD jelátvitel felel a
sejttúlélést támogató GDNF (glial cell-derived neurotrophic factor) expresszió növekedéséért
(Xu és mtsai., 2013). Összességében véve a sejtkárosító hatás által előidézett PKD aktivitás
szerepe alapvetően citoprotektívnek tűnik.
A PKD aktivitás növekedését oxidatív stressz hatására megfigyelték primer
dopaminerg neuronokban – ez a hatás immortalizált középagyi neuronális sejtekben is
kimutatható volt, bár az anti-apoptotikus hatást kiváltó mechanizmust nem tisztázták
(Asaithambi és mtsai., 2011; Asaithambi és mtsai., 2014). Mások igazolták, hogy a PKD1 a
HSP27 (heat shock protein 27) hősokk fehérjét in vitro rendszerben modellezett iszkémia
hatására foszforilálja, amely szintén a neuronális túlélést támogatja a károsító körülmények
között (Stetler és mtsai., 2012). A tavalyi év végén megjelent eredmények alapján az NMDAval kiváltott in vitro excitotoxicitás és in vivo fokális iszkémia esetében is megfigyelhető volt
a PKD aktivációja, emellett génkiütés és géncsendesítés segítségével a PKD aktivitás
neuronális túlélést támogató hatását is igazolták (Pose-Utrilla és mtsai., 2017). A PKD
neuroprotektív hatásának közvetítője a Storz és munkatársai által felállított modellhez
hasonlóan szintén az NFkB útvonal, bár a közleményben a PKD túlélést támogató szerepét a
jelátviteli útvonal indukciója helyett az NFkB útvonal aktivitásának fenntartásával
magyarázzák (Pose-Utrilla és mtsai., 2017).
A fentieken túl a PKD aktivációját az idegsejteket érő DNS-károsító tényezők (Besirli
és Johnson, 2006) és a lipopoliszachariddal kiváltott gyulladás (Song és mtsai., 2007) hatására
is kimutatták – ezekben az esetekben azonban a PKD neuroprotektív vagy neurotoxikus
hatása egyelőre nincs meghatározva.
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3. Célkitűzés
Doktori munkám célja annak felderítése volt, hogy a protein kináz D enzim a nemneuronális sejttípusokból származó ismeretek mintájára milyen szerepet tölt be a különböző
neurotoxikus hatások által kiváltott jelátviteli folyamatokban primer idegsejtekben.
A következő kérdések megválaszolását tűztük ki célul:
•

Megfigyelhető-e a PKD aktivitás fokozódása az akut H2O2 kezelés által kiváltott
oxidatív stressz, illetve a glutamát kezeléssel előidézett excitotoxicitás hatására?

•

Amennyiben a PKD oxidatív stressz, illetve excitotoxicitás hatására aktiválódik,
aktivációja toxicitást fokozó vagy protektív hatással van-e az idegsejtekre?

•

Amennyiben a PKD oxidatív stressz, illetve excitotoxicitás hatására aktiválódik,
milyen downstream jelátviteli útvonal(ak) közvetíti(k) hatását?
•

A nem-neuronális sejteken végzett kísérletekből ismert citoprotektív oxidatív
stressz-PKD-NFkB jelátviteli tengely érvényesül-e neuronokban is?

•

Idegsejtekben a PKD aktivitás vagy annak hiánya milyen hatással van a
mitokondriális működésre?

•

Az autofágia farmakológiai úton történő fokozása oxidatív stressz, illetve
excitotoxicitás esetében milyen hatással van az idegsejtek túlélésére? A PKD
nem-neuronális sejtekből nyert eredmények mintájára képes-e az autofágia
szabályozására idegsejtekben is?
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4. Anyag és Módszer
4.1. A kísérletekhez használt állatok tartása
A CD1 vad típusú kísérleti egereket (Charles River Laboratories, Wilmington MA,
Egyesült Államok) 22 ± 1 °C hőmérsékleten, 12 órás fény/sötét ciklus, valamint élelemhez és
vízhez való szabad hozzáférés mellett tartottuk az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Biológiai Intézetének állatházában. Minden elvégzett kísérlet eleget tett a hatályos magyar és
Európai Uniós előírásoknak és szabályozásnak (PEI/001/1108-4/2013 és PEI/001/11094/2013).

4.2. Sejtkultúrák
A primer kortikális neuronális sejtkultúrákat 14-15 napos embrionális korú egerekből
nyertük. Az agyhártyáktól megtisztított agykérgeket 0,05 % tripszin – 0,02 % EDTA (Thermo
Fisher Scientific) oldatban emésztettük 15 percig 37 °C hőmérsékleten. A tripszin fötális
borjú

szérummal

(FCS)

történő

inaktiválását

követően

a sejteket

mechanikailag

disszociáltattuk, majd a sejtszuszpenziót 42 µm pórusátmérőjű steril szűrőn (Emtek) engedtük
át. A sejtszám meghatározása Bürker kamra (Marienfeld) segítségével történt, az elpusztult
sejtek tripánkék festékkel (Sigma) történő jelölése mellett. A disszociáltatott idegsejteket
0,002 mg/ml koncentrációjú poli-L-lizin (Sigma) réteggel bevont tenyésztőedényekbe ültettük
ki 1,1x105 sejt/cm2 (Western Blot, illetve qRT-PCR technikákkal tervezett feldolgozás
esetében) vagy 2,5x105 sejt/cm2 (MTT életképesség mérés, illetve NFkB riporter próba
esetében) sejtsűrűségben. Mikroszkópos elemzés esetén 7,9x104 sejt/cm2 sűrűségben ültettünk
ki idegsejteket poli-L-lizinnel bevont, 13 mm átmérőjű üveglemezekre – élő sejtes kísérlet
esetén 6,9x104 sejt/cm2 sűrűségben, szintén poli-L-lizinnel bevont, 35 mm átmérőjű 4-osztatú
üvegfenekű petricsészére – amelyeken előzőleg egér posztnatális asztrocita-sejtréteget
alakítottunk ki [leírást ld. a következő bekezdésben]. A tiszta idegsejt-, illetve kevert idegsejtasztrocita tenyészetek fenntartása neuronális tenyésztőfolyadékban történt, amelynek
összetétele: Neurobasal tápfolyadék (Gibco), 2% B27 (Gibco), 0,5 mM glutamax (Gibco), 40
µg/ml

gentamicin

(Hungaropharma)

és

2.5

µg/ml

amphotericin

B

(Sigma).

A

tenyésztőfolyadék a kiültetést követő első napig (DIV1) 5% FCS-t (Gibco) is tartalmazott. A
teljes tápcsere mellett DIV1-en a sejteket 10 µM citozin-arabinofuranoziddal (CAR; Sigma) is
kezeltük a további sejtosztódás megakadályozására. A kiültetést követő negyedik vagy ötödik
napon a tápfolyadék harmadát friss neuronális tenyésztőfolyadékra cseréltük. A tisztán
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kortikális idegsejtekből álló tenyészetek tápfolyadéka 50%-ban ún. kondícionált médium volt.
A kondícionált médium olyan neuronális tenyésztőfolyadék volt, amely minimum 24 óráig
konfluens asztrocita-tenyészethez [leírást ld. a következő bekezdésben] volt hozzáadva.
Egér posztnatális asztrocita tenyészeteket egyrészt a mikroszkópos elemzés céljából
kiültetett kortikális idegsejtek aljzatához, másrészt a tisztán kortikális idegsejt-tenyészetek
fenntartásához szükséges kondícionált médium előállításához használtunk fel. Az asztrocita
tenyészeteket 0-4 napos egerekből nyertük. Az agyhártyáktól megtisztított hemiszfériumokat
feldaraboltuk, majd 0,05 % tripszin – 0,02 % EDTA és 0,05 % DNáz I (Sigma) tartalmú
oldatban emésztettük 15 percig 37 °C hőmérsékleten. Az emésztés FCS általi leállítását
követően mechanikailag disszociáltatott sejtekből álló szuszpenziót 42 µm pórusátmérőjű
steril szűrőn engedtük át. Az asztrocitákat 0,002 mg/ml koncentrációjú poli-L-lizinnel borított
90 mm átmérőjű petricsészékben tartottuk fenn asztrocita tenyésztőfolyadékban, amelynek
összetétele: magas glükóz-tartalmú HDMEM (Sigma) tápfolyadék, 10 % FCS, 40 µg/ml
gentamicin és 2,5 µg/ml amphotericin B. A sejteket a tenyészet homogenitásának megőrzése
érdekében felhasználás előtt legalább kétszer átültettük 0,05 % tripszin – 0,02 % EDTA oldat
segítségével.
Mindhárom típusú sejttenyészetet 37 °C hőmérsékleten, 5% CO2 atmoszféra mellett
tartottuk fenn.

4.3. Transzfekció
Lipofectamine

2000

(Thermo

Fisher

Scientific)

segítségével

meghatározott

mennyiségű plazmidot vittünk be 24 lyukú szövettenyésztő tálcában nevelt kortikális
idegsejttenyészetekbe (a kísérleteink során felhasznált plazmidokat és leírásukat az 1. táblázat
tartalmazza). Az alkalmazott DNS:liposzóma arány 1(µg):2(µl) volt, a transzfekciót a gyártó
instrukciói alapján végeztük. A transzfekció mellett alkalmazott kezeléseket 18-20 órával a
transzfekció kezdete után indítottuk el és legkésőbb 24 órával a transzfekció kezdete után
szüntettük meg.
Az NFkB riporter plazmidot Marius Ueffing (Szemészeti Kutatóintézet, Szemészeti
Központ, Tübingeni Egyetem), a többi plazmidot és a vektort Angelika Hausser
(Immunológiai és Sejtbiológiai Intézet, Stuttgarti Egyetem) bocsátotta rendelkezésünkre.
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Plazmid konstrukció

Plazmid leírása

Bevitel

Bevitt

Forrás/

napja

DNS

Hivatkozás

üres vektor

DIV6

0,5 µg

Clontech

PKD aktivitás riporter

DIV7

0,5 µg

Czondor

[elnevezés]
pEGFP-N1
[vektor]
pEGFP-C1-L-pS294-L
[PKDrep S]

és

mtsai., 2009

pEGFP-C1-L-pS294A-L PKD által nem foszforilálható, DIV7
[PKDrep S/A]

módosított PKD aktivitás riporter

pEGFP-N1-

inaktív

PKCµK612W

rendelkező

[kdPKD]

domináns

kináz

doménnel DIV6

mutáns
negatív

0,5 µg

és

mtsai., 2009
0,5 µg

PKD,
hatás

Czondor
Hausser

és

mtsai., 2002

az

endogén PKD-ra
p1242 3x-KB-L

NFkB transzkripciós faktor kötés DIV8

[NFkB riporter plazmid]

hatására termeli a Firefly luciferáz

0,8 µg

Mitchell

és

Sugden, 1995

enzimet
pRL-TK-Luc

folyamatosan
luciferáz,

átíródó
a

Renilla DIV8

0,8 µg

Promega

transzfekció

hatékonyságának belső kontrollja

1. táblázat A különböző kísérleteknél használt plazmidok.

4.4. Kémiai kezelések
Az idegsejt-tenyészeteket meghatározott kísérleteknél a következő kémiai anyagokkal
kezeltük: forbol 12,13-dibutirát (PDBu, 1 µM, 15 perc, Sigma); hidrogén-peroxid (H2O2, 30
w/w% törzsoldat, Molar Chemicals Kft.); Na-glutamát (Glu, Sigma); TNFa (20 ng/ml, 6 óra,
BioSource). A kbNB 142-70 (Tocris), PKD-specifikus inhibitort mindig 2 órával a H2O2
hozzáadása előtt adtuk a tenyészetekhez. A kbNB 142-70 gátlószert alkalmazó kísérletekben
ennek oldószerét, dimetil-szulfoxidot (DMSO, Sigma) adtunk az inhibitorral nem kezelt
mintákhoz kontroll gyanánt, az adott kísérletben előforduló legmagasabb gátlószerkoncentrációnak megfelelő mennyiségben. Az MTMR14/Jumpy gátlószereket (AUTEN67 és
AUTEN99) Dr. Vellai Tibor bocsátotta rendelkezésünkre (Papp és mtsai., 2016; Kovacs és
mtsai., 2017), alkalmazásukkor előkezelés nem volt. Az autofágia útján történő lebontás
gátlása bafilomicin A1 (50 nM, Sigma) vagy klorokin (10 µM, Sigma) segítségével történt8.

8

A bafilomicin A1 és a klorokin az autofagoszóma és a lizoszóma közötti fúziót gátolják, egymástól
eltérő mechanizmuson keresztül. A gátlás következménye, hogy az autofagoszómák belsejébe foglalt,
42

Az autofágia indukciójának pozitív kontrollja az MTOR komplex gátlásán keresztül ható
rapamicin (100 nM, Sigma) volt.

4.5. Életképesség mérések
A kortikális idegsejttenyészetek életképességét a kiültetést követő 8. napon (24 órával
a kezelések elindítása után), MTT próba segítségével határoztuk meg. A sejtekre 200 µg/ml
koncentrációban mértünk 3-(4,5-dimetil-tiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólium bromid-ot (MTT;
Sigma). A tenyészeteket ezután 37 °C hőmérsékleten, 5% CO2 atmoszféra mellett inkubáltuk
40-50 percig, az MTT enzimatikus átalakítása következtében megjelenő kék színű formazán
kristályok megfigyeléséig a sejtek körül. A reakciót izopropanol-0,006% hidrogén-klorid
elegy segítségével állítottuk le, a mintákat mechanikai úton homogenizáltuk. Az egyes minták
optikai denzitását 570 nm mérési és 620 nm referencia hullámhosszon mértük le (Multiskan
EX, Thermo Fisher Scientific).

4.6. Western Blot
A teljes fehérje-extraktumokat DIV8-9 korú kortikális idegsejt-tenyészetekből
nyertük. A minták kinyerésére az autofágia marker fehérjék szintjét vizsgáló kísérletek
esetében 96 °C-os, 1x töménységű Laemmli puffert [2% SDS, 62,5 mM Tris (pH=6,8), 5% bmerkaptoetanol, 10% glicerin, 0,01% brómfenolkék], a többi esetben lízispuffert [1% TritonX100, 50 mM Tris (pH=7.4), 150 mM NaCl, 2 mM EGTA, 2 mM EDTA, foszfatáz inhibitor
keverék (Roche), proteáz inhibitor keverék (Roche)] használtunk. A lízispufferrel
összegyűjtött lizátumokat vortexelés és 30 percnyi jégen való pihentetést követően 13000 G-n
centrifugáltuk 15 percig. A citoplazmatikus és magi fehérjeminták kinyerése szintén DIV8-9
korú kortikális neuron-tenyészetekből történt a R.E.A.P. procedúra alapján (Suzuki és mtsai.,
2010). A citoplazmatikus fehérjéket 0,1% NP-40 detergenst, foszfatáz inhibitor keveréket és
proteáz inhibitor keveréket tartalmazó PBS (foszfát által pufferelt só-oldat) oldatban oldottuk
fel, míg a nukleáris fehérjeminták feloldása 96 °C-os 1x Laemmli pufferben történt. A teljes
(kivéve az autofágia marker fehérjék szintjét vizsgáló kísérleteket), illetve a citoplazmatikus
fehérjeminták fehérjetartalmának meghatározása a Bradford-próba alapján történt.
A fehérjemintákat SDS-poliakrilamid gél elektroforézis segítségével 10 vagy 12%-os
géleken megfuttattuk, majd PVDF membránra (Millipore) blottoltuk át. A membránok nemvalamint a belső membránhoz asszociálódó fehérjék és más molekulák felhalmozódnak a sejtekben
(Mizushima és Yoshimori, 2007; Klionsky és mtsai., 2016).
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specifikus kötőhelyeinek blokkolása 0,5% blokkoló reagenssel történt (Roche), 0,05%
Tween20 és 0,1% NaN3 tartalmú TBS (Tris által pufferelt só-oldat) oldatban. Az egyes
fehérjék detekciójához használt primer ellenanyagokat és a rájuk vonatkozó adatokat a 2.
táblázat tartalmazza. Az egér (RRID:AB_10015289), illetve nyúl (RRID:AB_2313567) ellen
termeltetett, torma peroxidáz-kapcsolt szekunder ellenanyagokat a Jackson ImmunoResearchtől szereztük be, 1:20.000 koncentrációban használtuk őket. A detektáláshoz használt
kemilumineszcens szubsztrát a Luminata Crescendo (Millipore), a Luminata Forte
(Millipore), vagy a fokozott érzékenységű kemiluminszcens oldat (ECL; összetétel: [0,1 M
Tris (pH=8,6) + 0,25 mg/ml luminol (Sigma)] és [DMSO + 1,1 mg/ml p-kumársav (Sigma)]
oldatok és 30 w/w% H2O2, 1000:100:1 µl arányban keverve) voltak. A membránokról a
szekunder és primer ellenanyagok szükség szerinti eltávolítása kétféle módszerrel történt:
62.5 mM Tris (pH=6.8), 2% SDS és 14.3 mM b-merkaptoetanol tartalmú oldatban 30 percig
50 °C hőmérsékleten vagy ReBlot Plus oldattal (Millipore) 15 percig szobahőmérsékleten. A
kemilumineszcens jeleket röntgenfilmen (CEA) rögzítettük, a detektált jelek intenzitásának
kiértékelése az Image Studio Lite 3.1.4. szoftver (LI-COR; RRID:SCR_013715) segítségével
történt. A kiértékelés részletei az értekezés 5. fejezet vonatkozó alfejezeteinek szövegében
szerepelnek.
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Ellenanyag elnevezés

Organizmus

Hígítás

Forrás

Azonosító

anti-PKD1-p-S916

nyúl

1:2000

CST

RRID:AB_330841

anti-PKCµ C-20 [anti-PKD]

nyúl

1:2000

Santa Cruz

RRID:AB_2172392

anti-p-IKKa (S176/180)9

nyúl

1:1000

CST

RRID:AB_2079382

anti-IKKa

nyúl

1:1000

CST

RRID:AB_10694848

anti-p-IkBa (S32)10

nyúl

1:1000

CST

RRID:AB_561111

anti-IkBa

egér

1:1000

CST

RRID:AB_390781

anti-p-RelA (S536)11

nyúl

1:1000

CST

RRID:AB_331284

anti-RelA

egér

1:1000

CST

RRID:AB_10828935

anti-p-NFkB p105 (S933)12

nyúl

1:1000

CST

RRID:AB_2282911

anti-NFkB p105/p50

nyúl

1:1000

CST

RRID:AB_2665516

anti-SQSTM1/p62

nyúl

1:1000

Sigma

RRID:AB_1841064

anti-LC3BI/II

nyúl

1:1000

CST

RRID:AB_915950

anti-laminA/C

egér

1:2000

CST

RRID:AB_10545756

anti-IIIβ-tubulin

egér

1:5000

Exbio

RRID:AB_10733774

anti-GAPDH

nyúl

1:6000

Sigma

RRID:AB_796208

2. táblázat A Western Blot-ok során használt elsődleges ellenanyagok.

4.7. Luciferáz riporter próba
A 8 napos kortikális idegsejteket az NFkB riporter plazmiddal és a pRL-TK-Luc
plazmiddal ko-transzfektáltuk [ld. 4.3. fejezetet]. A kísérlet végén a sejteket Passive Lysis
Buffer (Promega) segítségével lizáltuk. A mintákhoz először a Firefly luciferáz enzim
szubsztrátját [470 µM D-luciferin (PJK), 530 µM ATP (PJK), 270 µM koenzim A (PJK), 33,3
mM ditiotreitol (DTT, Roth), 20 mM tricin (Sigma), 0,1 mM EDTA, 2,67 mM MgSO4 x
7H2O], majd rögtön ezután a Renilla luciferáz enzim szubsztrátját [1,18 µM coelenterazin
(PJK), 2,2 mM Na2EDTA, 0,22 mM KH2PO4, 0,44 mg/ml borjú szérum albumin (BSA,
Sigma), 1,1 M NaCl, 1,5 mM NaN3] adtuk hozzá és mértük a minták lumineszcenciáját
9

A gyártó által közölt információ szerint az ellenanyag az IKKb izoforma foszforilált változatát (az
S177/S181 helyeken) is felismeri.
10
A S32 a kanonikus útvonal esetében az IKK aktivitása által foszforilálódik és az IkBa
poliubikvitinálódásához, majd lebontásához vezet (Wan és Lenardo, 2009; Mincheva-Tasheva és
Soler, 2013).
11
A S536 az IKK fehérjék által foszforilálódhat és foszforilált állapotban fokozza a transzkripciós
faktor DNS-kötési képességét (Wan és Lenardo, 2009; Hayden és Ghosh, 2012).
12
Az S933 az egyik, a p105 fehérje p50-é processzáláshoz szükséges foszforilációs hely (Orian és
mtsai., 2000).
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Fluoroskan Ascent FL (Thermo Fisher Scientific) vagy Tecan Infinite 200 (Tecan Group Ltd.,
Männedorf, Svájc) készülék segítségével. A Firefly/Renilla lumineszcencia arányát számoltuk
ki.

4.8. Kvantitatív real-time PCR
Nyolc napos kortikális idegsejt-tenyészetekből RNS mintákat izoláltunk Quick-RNA
MiniPrep (ZYMO Research) segítségével. Az AffinityScript Multiple Temperature cDNA
Synthesis Kit (Agilent) felhasználásával reverz transzkripciót hajtottunk végre, majd az így
nyert cDNS minták tisztaságát a 2100 Bioanalyzer (Agilent) készülékkel ellenőriztük. A PCR
reakció futtatásához 700 ng cDNS templát, my-Budget 5xEvaGreen QPCR Mix II (Bio&Sell,
Németország) és a Lonza Mouse NFkB signaling 96 StellARray plate-jében gyárilag
meghatározott primer-párok13 kerültek felhasználásra, a Bio-Rad CFX96 (C1000 Touch)
készülékével, a következő beállítások mellett: 1 ciklus 50 ºC-on 2 percig, 1 ciklus 95 ºC-on 15
percig, majd 40 ciklus egymást követően 95 ºC-on 15 másodpercig, 60 ºC-on 20 másodpercig
és 72 ºC-on 20 másodpercig. A ciklusszám (Cq) és a relatív fluoreszcencia egység (relative
fluorescence unit, RFU) értékeket a Bio-Rad CFX Manager szoftveréből nyertük ki.

4.9. Immuncitokémia és festések
A kortikális idegsejteket a kiültetést követő 8. napon fixáltuk 4% paraformaldehiddel
(TAAB) szobahőmérsékleten 20 percig. A sejtek permeabilizálása 0,1% Triton-X100-at
tartalmazó PBS oldatban, a blokkolás 2% BSA-t és 0,1% NaN3-ot tartalmazó PBS oldatban
történt. Az immunfestésnél használt primer ellenanyagokat – anti-p-S294 (nyúl, 1:500,
előállításának leírása Hausser és mtsai., 2005-ös publikációjában) vagy anti-RelA (nyúl,
1:400, Cell Signaling Technology, RRID:AB_10859369) – minimum 1 éjszakán át
alkalmaztuk 4 ºC hőmérséklet mellett. A szekunder ellenanyagot – anti-nyúl Alexa Fluor-546
(1:500, Thermo Fisher Scientific, RRID:AB_143156), anti-nyúl Alexa Fluor-488 (1:500,
Thermo Fisher Scientific, RRID:AB_143165) vagy anti-nyúl Alexa Fluor 633 (1:300,
Thermo Fisher Scientific, RRID:AB_2535731) – 1 órán keresztül alkalmaztuk a sejteken
szobahőmérsékleten. A mitokondriumok festéséhez 100 nM Mitotracker Orange (Thermo
Fisher Scientific) festéket alkalmaztunk 37 ºC hőmérsékleten a fixálás előtti 25 percben. A
13

A felhasznált konkrét primer-szekvenciák és a validálásukra vonatkozó adatok pontos közlésére
nincs mód, ugyanis a gyártó ezt az információt nem hozta nyilvánosságra. A primerek validálásával
kapcsolatban a gyártó csupán azt közölte, hogy ez a lépés megtörtént.
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sejtmagok festésére Hoechst (Sigma) vagy DRAQ5 (lefedés előtt 10 percig, 2,5 µM, Thermo
Fisher Scientific) festéket alkalmaztunk. Az üveglemezeket Mowiol 4.88 (Polysciences,
Németország) vagy Prolong Diamond (Thermo Fisher Scientific) segítségével fedtük le.

4.10. Konfokális mikroszkópia és a felvételek kiértékelése
A konfokális mikroszkópos képeket szekvenciális szkennelési üzemmódban
készítettük FluoView 500 LSM IX81 (Olympus) vagy Leica TCS SP8 rendszerek
segítségével, Olympus Plan Apochromat 63x/1.4 vagy Leica HC PL APO CS2 100x/1.4 olaj
immerziós objektívekkel. Egy kísérleten belül minden kép azonos beállítások mellett készült,
és a képeket azonos módszerrel elemeztük ki.
A PKD riporter aktivációjának vizsgálata során raciometrikus elemzést végeztünk,
amelynek során az anti-p-S294, illetve az EGFP csatornákon, a z-síkban felvett képsorozatok
közül a sejtmag ekvatoriális síkjára eső képen először kézzel bejelöltük a neuronális
sejttestek, illetve a sejtmagok körvonalát, majd az így kapott területeken belül meghatározott
átlagos intenzitás-értékeket osztottuk el egymással a háttér fluoreszcencia intenzitás kivonása
után. Az átlagos anti-RelA intenzitás értékeket a sejtmagban és a citoplazmában a két kézzel
körülrajzolt kompartmentum ekvatoriális síkjából vettük. A jelintenzitás értékeket és a
raciometrikus képeket a FIJI szoftver (Schindelin és mtsai., 2012; RRID:SCR_002285)
segítségével számítottuk ki.

4.11. Élő sejtes kísérletek
DIV6 korú kortikális idegsejteket üres vektorral vagy kdPKD-t kódoló plazmiddal
transzfektáltunk [ld. 4.3. fejezetet]. Az élő sejtek mitokondriumainak megfestésére
mitokondriális membránpotenciál-függő tetrametil-rodamin metil-észter (TMRM, Invitrogen)
festéket alkalmaztuk 37 ºC hőmérsékleten a kísérlet kezdete előtti 30 percben, 50 nM
koncentrációban. Közvetlenül a kísérlet kezdete előtt a sejtek tápfolyadékát élősejtes
felvételek készítéséhez használt pufferre [142 mM NaCl, 5,4 mM KCl, 1,8 mM CaCl2, 1 mM
NaH2PO4 x H2O, 25 mM HEPES (pH=7,4), 5 mM glükóz x H2O, 0,8 mM MgSO4 x 7H2O]
cseréltük. A kontroll felvételek és a 30 perccel később, kezeletlen vagy kezelt sejtekről
készült felvételek készítése között a tenyészetek 37 ºC hőmérsékleten voltak tartva.
A mikroszkópos képeket Zeiss AxioObserver Z1 mikroszkóppal készítettük Zeiss LCI
Plan-Neofluar 63x1,3 Imm Korr DIC M27 vízimmerziós objektív, Colibri megvilágító
rendszer, valamint AxioCamMR3 kamera segítségével, azonos beállítások mellett.
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4.12. Az adatok statisztikai elemzése
A statisztikai elemzést az SPSS Statistics szoftverrel végeztük el (IBM;
RRID:SCR_002865). Az adatok normális eloszlásának ellenőrzése 30 elem felett
Kolmogorov-Smirnov teszt, 30 és ennél kevesebb elem mellett Shapiro-Wilk teszt
segítségével történt. A szóráshomogenitás ellenőrzését a Levene-teszttel végeztük. Az
adatpárok statisztikai elemzéséhez normális eloszlás esetében Student-féle t-próbát, míg nemnormális eloszlás esetében nem-parametrikus Mann-Whitney tesztet használtunk. Több
adatsor összehasonlításakor normális eloszás esetén egyutas ANOVA, majd Tukey-féle post
hoc teszt, ellenkező esetben Kruskal-Wallis teszt került alkalmazásra. Statisztikailag
szignifikáns különbségnek a 0,05-nél kisebb vagy egyenlő p-értékeket tekintettük. Az egyes
kísérleteknél a független mérések számát (n) az 5. fejezet szövegében, valamint a vonatkozó
képaláírásokban adtam meg.

A doktori dolgozatban bemutatott kísérletek előkészületei, kivitelezése és az adatok
kielemzése döntően a saját munkám volt. Azoknál az eredményeknél, amelyek kinyeréséhez
rajtam kívül mások is hozzájárultak, a vonatkozó fejezetben térek ki kollégáim munkában
való részvételére.
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5. Eredmények
5.1. A protein kináz D aktiválódása neurotoxikus hatások alatt
5.1.1. Az endogén protein kináz D S916 foszforiláltságában excitotoxicitás hatására nem
történik változás
A primer kortikális idegsejt-tenyészetekben az excitotoxicitást glutamát hozzáadásával
modelleztük. A különböző koncentrációjú glutamát által kiváltott életképesség-csökkenést az
1 órás kezelést követő 23 órányi túlélés után MTT életképességi teszttel határoztuk meg.
Méréseink szerint 50-100 µM koncentrációban a glutamát kb. 50%-os csökkenést
eredményezett a kontrollban mért életképességhez képest (10. ábra A), 200 µM glutamát
jelenlétében viszont elpusztultak a sejtek (nincs bemutatva). A glutamátot ennek megfelelően
a továbbiakban a nem letális 50 µM koncentrációban alkalmaztuk.
A PKD 916. pozícióban levő szerinjéről (S916) ismert, hogy az enzim aktivációját
követően autofoszforilálódik, így az enzimaktivitás indikátoraként alkalmazható (Matthews és
mtsai., 1999). A dolgozatban bemutatott eredmények értelmezéséhez fontos megjegyezni,
hogy a kutatásunk során használt ellenanyagok, a PKD-specifikus gátlószer és a PKD riporter
konstrukció sem alkalmasak arra, hogy a különböző PKD izoformák között különbséget
tegyenek. Éppen ezért a dolgozatban csak a „PKD” elnevezést használom minden ilyen
esetben.
Idegsejtek teljes lízisével nyert fehérjemintákban detektáltuk a foszforilált S916 ellen
termeltetett ellenanyag (pS916) által adott jelet és összevetettük a teljes hosszúságú PKD
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10. ábra A glutamát kezelés hatására nem következik be a PKD S916 foszforilációja. (A) A glutamát
hatása az életképességre primer kortikális idegsejt-tenyészetekben. (B) Reprezentatív Western Blot. A
fekete nyílhegyek a molekulatömeg jelölők helyzetét mutatják. A csillagok (*) 1-1 nem-specifikus jel
mellett állnak. (C) A PKD relatív foszforiláltsági szintje az S916 helyen. (A, C) Az adatok átlag ±
s.e.m.-ként vannak feltüntetve. *: p<0.05, a kezeletlen kontroll értékeihez viszonyítva. Az alkalmazott
statisztikai tesztek egyutas ANOVA, majd Tukey-féle post hoc teszt (A), valamint Mann-Whitney
teszt (C) voltak. Az adatokat 4 független tenyészetből nyertük.

49

ellen termeltetett ellenanyag (PKD) által adott jellel különböző ideig tartó glutamát kezelés
mellett. A kezelés hatására a foszforilált PKD relatív szintje nem változott (10. ábra B-C),
miközben az S916 foszforiláció pozitív kontrolljaként használt forbol észter (PDBu) kezelés
hatására a detektált jel intenzitása jelentős mértékben megnőtt a kontrollhoz képest (10. ábra
B).
5.1.2. Az endogén protein kináz D aktivitás oxidatív stressz hatására megnő
Az oxidatív stresszt eredményező körülmények kiváltásához H2O2-dal kezeltük az
idegsejt-tenyészeteket. A toxicitás megállapításához 24 órával a 10 és 100 µM közötti
koncentrációjú kezelések elindítása után végeztük el az MTT próbát. A H2O2 kezelés a
glutamáthoz hasonlóan dózisfüggő életképesség-csökkenést okozott, 50 µM koncentrációban
alkalmazva az idegsejtek életképességét a kontrollban mért értékek felére csökkentette. A 100
µM H2O2 kezelést az idegsejtek nem élték túl (11. ábra A).
5.1.2.1. Oxidatív stressz hatására megnő az S916 hely foszforilációja
Ha a sejteket az életképességi tesztekben hatásosnak számító, ugyanakkor teljes
pusztulást nem okozó koncentrációjú H2O2-dal (50 µM) kezeltük, már 30 percen belül
szignifikánsan megnőtt az S916-os helyen foszforilálódott PKD relatív mennyisége az összes
PKD-hoz képest. Ez a hatás minimum 2 órán keresztül fennállt és a kezelést követő 6. órára
lecsengett (11. ábra B-C).
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11. ábra A hidrogén-peroxid hatására a PKD foszforilálódik a S916 helyen. (A) A H2O2 hatása az
életképességre primer kortikális idegsejt-tenyészetekben. (B) Reprezentatív Western Blot. A fekete
nyílhegyek a molekulatömeg jelölők helyeit mutatják. (C) A PKD relatív foszforiláltsági szintje az
S916 helyen. (A, C) Az adatok átlag ± s.e.m.-ként vannak feltüntetve. *: p<0.001, a kezeletlen
kontroll értékéhez viszonyítva. Az alkalmazott statisztikai tesztek Kruskal-Wallis teszt (A), valamint
Mann-Whitney teszt (C) voltak. Az életképességi adatokat 30, a Western blot eredményeket 10
független tenyészetből nyertük.
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5.1.2.2. A PKD riporter foszforilációja oxidatív stressz hatására fokozódik
A S916 autofoszforiláció szintjének vizsgálata mellett a PKD aktivációt sejtszinten,
egy PKD riporter felhasználásával is kimutattuk (PKDrep S). A riporter a PKD egy ismert
szubsztrátjának, a foszfatidil-inozitol-4-kináz III béta (PI4KIIIb) fehérjének azon fragmensét
tartalmazza, amely a PKD1/2 által specifikusan foszforilált szerint (S294) is magában
foglalja. A fragmens egy EGFP molekulához van kötve (a riporter sematikus szerkezetét ld. a
12A ábrán; Czondor és mtsai., 2009; Fuchs és mtsai., 2009). A foszforilált S294 ellen
termeltetett ellenanyag (pS294) révén detektálható fluoreszcens jel megmutatja a PKD
aktivitás sejten belüli lokalizációját és utal az aktivitás intenzitására. Ez összevethető a
fluoreszcens EGFP jellel, amely a szubsztrát sejten belüli eloszlásáról ad információt. A
riporter egyenletesen oszlik el az idegsejtek citoplazmájában, ezért az EGFP jel a vizsgált
sejtet kirajzolja. A riporter specificitásának igazolására az a riporter konstrukció szolgál,
amelyben a szubsztrát-fragmens 294. aminosava szerin helyett alanin, így a PKD által nem
foszforilálható (PKDrep S/A).
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riporter (PKDrep S) felépítésének sematikus ábrázolása. (B) A foszforilált riporter szintje a teljes
riporter mennyiséghez viszonyítva a működő (PKDrep S), illetve a nem foszforilálható (PKDrep
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illetve a belőlük számított raciometrikus képek különféleképpen kezelt idegsejtekről. A szaggatott
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Kruskal-Wallis teszt volt. Az adatokat 3 független tenyészetből nyertük.
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Az endogén PKD aktivitás meghatározásához a pS294 és EGFP jel-intenzitás értékek
arányát határoztuk meg kezeletlen, illetve adott ideig H2O2-t (50 µM) vagy forbol észtert (1
µM PDBu) kapott idegsejtekben. Ez utóbbi ebben a kísérletben is a PKD aktiváció pozitív
kontrolljaként szolgált. Eredményeink szerint a PKD riporter 30 perc H2O2 kezelés hatására a
PDBu hatásával összevethető foszforilációs szint-növekedést mutatott (12. ábra B-C). A H2O2
kezelések első, valamint negyedik órájára a riporter foszforiláció ehhez képest jelentős
mértékben lecsengett – ezek az értékek a kontrolltól nem különböztek szignifikáns módon
(12. ábra B). Ahogy vártuk, az S/A mutáns riporterek sem a kontroll esetben, sem a
különböző kezelések hatására nem mutattak megnövekedett foszforilációt (12. ábra B). Csak
a mutáns riporterekkel transzfektált sejtekben mért pS294/EGFP arányokat összehasonlítva, a
kontroll, valamint az egyes kezelések értékei nem mutattak szignifikáns különbséget (nincs
bemutatva) 14.
5.1.2.3. Az oxidatív stressz a PKD nukleáris transzportját idézi elő
A PKD-ról ismert, hogy alapállapotban képes a citoplazma és a sejtmag közötti odavissza helyeződésre, és aktivációja következtében a sejtmagban kimutatható mennyisége
átmenetileg megnő (Wang, 2006). Annak vizsgálatához, hogy ezt a jelenséget az idegsejteket
érő oxidatív stressz hatására is megfigyelhetjük-e, a teljes, illetve az S916-on foszforilált PKD
szintjét a H2O2 kezelést követően a nukleáris és a citoplazmatikus fehérjéket tartalmazó sejtlizátumokban is meghatároztuk. Egy órával az 50 µM H2O2 kezelés megindítása után a PKD
fehérjének – a lamin C sejtmag-specifikus fehérjére vonatkoztatott – mennyisége a sejtmagi
frakcióban jelentősen megnövekedett. A PKD szint a kezelés 4. órájára a kontroll szintre,
majd a kezelés 6. órájára ez alá esett vissza (13. ábra A-B). A foszforilált PKD szintje a
kezelés időtartama alatt azonban változatlan maradt a sejtmagban (13. ábra A, C).
A sejtmagi mintákkal párhuzamosan felvett citoplazmatikus fehérjemintákban a
foszforilált S916 mennyiségben 50 µM H2O2 hatására szintén átmeneti növekedést
tapasztaltunk, amely a 2. órában csúcsosodott ki és a kezelés 6. órájára lecsengett (13. ábra D,
F). Mindeközben a neuron-specifikus IIIb-tubulin fehérjeszintre vonatkoztatott teljes PKDmennyiség nem változott (13. ábra D-E).

14

A kísérletsorozathoz használt tenyészetek előállítását és transzfektálását, illetve a minták
előkészítését Ábrahám Zsófiával együtt végeztem, az elemzés és az előállított raciometrikus képek
szerkesztése Tárnok Krisztián munkája.
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13. ábra A H2O2 kezelés hatására a PKD a sejtmagba helyeződik át. Reprezentatív Western Blot a
sejtmagi (A), illetve citoplazmatikus (D) fehérjemintákról. Az üres nyílhegy (A) a PKD specifikus
jelére mutat rá, míg a fekete nyílhegyek a molekulatömeg jelölőket mutatják. (B, E) A teljes PKD
relatív szintje a laminC (B), illetve a IIIb-tubulin (E) tartalomhoz viszonyítva. (C, F) A PKD relatív
foszforiláltsági szintje az S916 helyen. (B-C, E-F) Az adatok átlag ± s.e.m.-ként vannak feltüntetve. *:
p<0.05, a kezeletlen kontroll értékeihez viszonyítva. Az alkalmazott statisztikai teszt minden esetben a
Mann-Whitney teszt volt. Az adatokat 10-12 független tenyészetből nyertük.

5.2. A protein kináz D farmakológiai gátlása fokozza a H2O2 kezelés által
kiváltott sejtpusztulást
Az 5.1.2. fejezetben ismertetett eredmények arra utalnak, hogy H2O2 kezelés hatására
az endogén PKD aktiválódik kortikális idegsejtekben, ezért megvizsgáltuk, hogy a PKD
aktivitásának milyen hatása van az oxidatív stressz által indukált sejtpusztulásra. Az
idegsejteket 50 µM H2O2 mellett PKD-specifikus gátlószerrel (kbNB 142-70) is kezeltük 1-4
µM közötti koncentrációban15, majd a sejtek életképességét 24 órával a H2O2 kezelés után16
megmértük. Eredményeink szerint a kbNB 142-70 és a H2O2 együttes alkalmazása
koncentrációfüggó módon csökkentette a sejtek életképességét (14. ábra A).

15

Az általunk alkalmazott koncentrációkban irodalmi adatok alapján mind a három emlősökben
kifejezett PKD izoforma gátolva van (Lavalle és mtsai., 2010).
16
A gátlószert minden alkalommal 2 órával a H2O2 hozzáadása előtt, illetve a kísérlet teljes időtartama
alatt alkalmaztuk a tenyészeteken.
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Ez a hatás még szembetűnőbb volt, amikor a H2O2-dal kiváltott életképességcsökkenés mértékét az adott koncentrációban alkalmazott kbNB-vel kezelt, illetve a nem
kezelt tenyészetek között vetettük össze (14. ábra B). 24 óra után a kbNB 142-70 önmagában
is okozott kis mértékű életképesség-csökkenést a legmagasabb vizsgált koncentráció esetén,
de a gátlószer a H2O2 által okozott toxicitást 2 µM és 4 µM koncentrációban alkalmazva is
szignifikánsan fokozta (14. ábra B).

A

B

kontroll
H2O2
$

$

$

1,0
0,8

$

*

0,6
0,4
0,2
0

*
1,4
1,2
1,0

0

1

2

*

1,6
rel. növekedés a
H2O2-toxicitásban

rel. életképesség

1,2

4

1

2

4

kbNB 142-70 koncentráció (µM)

kbNB 142-70 koncentráció (µM)

14. ábra A PKD farmakológiai gátlása csökkenti az idegsejtek életképességét, illetve fokozza a
H2O2 által előidézett toxicitást. (A) A kortikális idegsejtekben mért relatív életképesség 24 óra után,
50 µM H2O2 és/vagy PKD-specifikus gátlószer (kbNB 142-70) hatására. (B) A kbNB 142-70 által
okozott relatív növekedés a H2O2 által előidézett toxicitásban. Az adatok átlag ± s.e.m.-ként vannak
feltüntetve. *: p<0.05, a kezeletlen kontroll értékéhez (A), vagy a kezeletlen és a H2O2-kezelt
mintákban mért életképesség értékek közti különbséghez (B) viszonyítva. $: p<0.05, a jelölt értékek
esetében. Az alkalmazott statisztikai teszt mindkét esetben a Kruskal-Wallis teszt volt. Az adatokat 8
független tenyészetből nyertük.

5.3. A protein kináz D neuroprotektív hatását közvetítő lehetséges
downstream útvonalak tisztázása
Az endogén PKD gátlásával végzett kísérletek eredményei arra utalnak, hogy a PKD
aktivitás neuroprotektív szerepet játszik oxidatív stressz esetén idegsejtekben. Kísérleteinkkel
azonosítani szerettük volna, hogy ez a hatás milyen szignalizációs útvonal(ak)on keresztül
érvényesülhet.
5.3.1. Az NFkB útvonal lehetséges szerepe a PKD oxidatív stressz során kifejtett
neuroprotektív hatásának közvetítésében
Irodalmi adatok alapján nem-neuronális sejtekben a protein kináz D protektív hatását
oxidatív stressz esetében az NFkB szignalizációs kaszkád közvetíti (Storz és Toker, 2003;
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Song és mtsai., 2006; Song és mtsai., 2009). Az NFkB útvonal oxidatív stressz általi
aktiválódásáról számos neuronokon vizsgálódó tanulmányban beszámoltak (pl. Mattson és
mtsai., 1997; Gu és mtsai., 2000). Mindez alapján az NFkB transzkripciós faktorokon
végződő jelátvitel tűnt az oxidatív stressz hatására kiváltott neuroprotektív PKD-hatás
legesélyesebb közvetítőjének a primer kortikális idegsejtekben.
5.3.1.1. Az NFkB útvonal elemeinek expressziója neuronokban
Kvantitatív real-time („valós idejű”) PCR segítségével megvizsgáltuk a kanonikus, és
nem-kanonikus NFkB útvonalak elemeinek mRNS expresszióját kortikális idegsejtekben (15.
ábra). Eredményeink szerint a nem-kanonikus NFkB útvonal tagjai nem, vagy csupán nagyon
alacsony szinten expresszálódtak, mint ahogy azt a nem-kanonikus jelátviteli kaszkád
elindításáért felelős NIK (NFkB-indukáló kináz), valamint az útvonal jellegzetes
transzkripciós faktorai, a p100/p52 és a RelB esetében is láthattuk (15. ábra A, C, G, I). Az
atipikus IkB fehérje, a BCL-3 (15. ábra E) és a kanonikus NFkB útvonal egyik tagja, a c-Rel
transzkripciós faktor ugyancsak nem mutattak expressziós aktivitást (15. ábra A). A
kanonikus útvonal más fontos tagjai, az IKKa és b, az IkBa, valamint a RelA és az NFkB
p105/p50 transzkripciós faktorok ezzel szemben egyértelműen expresszálódtak kortikális
idegsejtekben (15. ábra A, B, D, F, H). Kisebb mértékben az IKKg mRNS-ének jelenléte is
detektálható volt (15. ábra A). A kvantitatív PCR eredményei alapján a további kísérletekben
csak a kanonikus NFκB útvonalat vizsgáltuk, mint a PKD-hatás lehetséges közvetítőjét.

55

A

40
Cq (ciklusszám)

35
30
kanonikus útvonal
nem-kanonikus útvonal
nem besorolt
18s RNS kontroll

25
20
15
10
5

18

Sr
RN
S
IK K
a
IK K
b
IK K
g
NI
K
IkB
a
BC
L -3
Re
lA
Re
lB
c-R
e
p1
05 l
/p 5
0
p1
00
/p 5
2

0

C

IKKa

2000

1500

1500

1000
500

30

35

0
20

40

2000

1500

1500

500

30

35

40

BCL-3

2000

1000

25

Ciklus sorszám

E

IkBa

RFE

RFE

25

Ciklus sorszám

D

1000
500

0

0
20

25

30

35

40

Ciklus sorszám

F

20

2000

1500

1500

500

30

35

40

RelB

2000

1000

25

Ciklus sorszám

G

RelA

RFE

RFE

1000
500

0
20

1000
500

0

0
20

25

30

35

40

Ciklus sorszám

H

20

2000

1500

1500

500

30

35

40

p100/p52

2000

1000

25

Ciklus sorszám

I

p105/p50

RFE

RFE

NIK

2000

RFE

RFE

B

1000
500

0
20

25

30

35

Ciklus sorszám

40

0
20

25

30

35

Ciklus sorszám

56

40

15. ábra Az NFkB útvonal
tagjainak
expressziója
primer
kortikális
idegsejtekben.
(A)
A
vizsgált NFkB útvonal
tagok, illetve a 18s RNS
(kontroll) ciklusszáma. Az
egyes fehérjék kanonikus
vagy
nem-kanonikus
útvonalakhoz
tartozását
színkód jelöli. (B-I) Az
egyedi szigmoid görbék a
PCR ciklus sorszámának
függvényében mutatják a
mért relatív fluoreszcencia
egységet (RFE) a görbe
fölött jelzett NFkB útvonal
tag (piros görbék), illetve a
18s RNS (fekete görbék)
esetében. Az eredmények
átlag ± SD-ként vannak
feltüntetve. Az adatokat 3
független mintából nyertük.
Az alacsony elemszám
miatt statisztikai elemzést
nem végeztünk.

5.3.1.2. A kanonikus NFkB útvonal egyes tagjainak foszforiláltsága oxidatív stressz
hatására fokozódik
Megvizsgáltuk, hogy H2O2 kezelés hatására bekövetkezik-e változás az IKKa, az
IκBa, a RelA és az NFkB p105/p50 teljes, illetve a jelátviteli útvonal aktiválódására utaló
foszforilált fehérje-szintjében. A Western blot kimutatásokhoz a kortikális neuronális sejttenyészetekből nyert citoplazmatikus fehérjemintákat használtuk, amelyeket adott idejű, 50
µM H2O2-dal történő kezelést követően izoláltuk (16. ábra). Fontos megjegyezni, hogy a
qPCR eredmények alapján a tenyészetekben expresszálódó IKKb fehérje-szinten nem volt
kimutatható (nincs bemutatva).
Az IKKa esetében az oxidatív stressz kiváltását követő 2. órára enyhe, de nem
szignifikáns mértékben növekedett a S176/S180 pozíciókon foszforilált fehérje aránya. A
teljes fehérjeszint eddig az időpontig változatlan maradt, de a 4. és 6. órára kissé a kontroll
szint alá csökkent (16. ábra A-B). A foszforilált IκBα és RelA relatív szintjei tranziens
növekedést mutattak, amely már a kezelés után fél órával felvett mintákban is
megmutatkozott. A két fehérje foszforiláltsági szintje a kezelés 6. órájára elérte, vagy
megközelítette a kontrollban számított értékeket. A teljes IκBa szint a kezelés teljes
időtartama alatt nem mutatott eltérést a kontroll értéktől sem pozitív, sem negatív irányban. A
RelA teljes fehérje-szintjében ezzel szemben enyhe növekedést tapasztaltunk, amely a kezelés
4. órájában már statisztikailag szignifikáns különbségként jelent meg (16. ábra A, C-D). Mind
az NFkB p105-t, mind az NFkB p50-t detektáló jel intenzitásában egyenletes csökkenést
figyeltünk meg a 2 órás kezelési időtartamtól kezdve, ám a p105-p50 fehérjék aránya
(„p50/p105” a 16E ábrán) a kísérlet teljes időtartama alatt nem mutatott változást (16. ábra A,
E). Ez arra utal, hogy oxidatív stressz hatására az NFkB p105-ből alakuló p50 transzkripciós
faktor aránya nem nőtt meg. A szintén a p105-p50 konverzió lezajlását jelző foszforilált
NFkB p105 jelet 60 percnyi expozíció után sem sikerült detektálnunk (16. ábra A).
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16. ábra Változások az IKKa, az IkBa, a RelA és az NFkB p105/p50 foszforilált, illetve teljes
fehérje-szintjében különböző ideig tartó 50 µM H2O2 kezelés hatására a citoplazmatikus
sejtfrakcióban. (A) A reprezentatív Western Blot ábrán az üres nyílhegyek az adott fehérje
specifikus jelére mutatnak rá, míg a fekete nyílhegyek a molekulatömeg jelölő helyzetét mutatják. A
csillag (*) egy nem-specifikus jelre mutat rá. (B-E) A relatív intenzitás értékek számolása az egyes
grafikonok fölött feltüntetett jelekből történt a jelzett műveleten keresztül. Minden értéket a
kezeletlen kontroll értékhez normalizáltunk. A teljes fehérje-szintek meghatározása esetében a
citoplazmatikus IIIb-tubulin fehérjéhez viszonyítottunk. A B-C ábrák grafikonjaihoz tartozó xtengely feliratok a D ábra x-tengely felirataival egyeznek meg. (B-E) Az adatok átlag ± s.e.m.-ként
vannak feltüntetve. *: p<0.05, a kezeletlen kontroll értékéhez viszonyítva. Az alkalmazott
statisztikai teszt mindegyik esetben a Mann-Whitney teszt volt. Az adatokat 4-15 független
tenyészetből nyertük.
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5.3.1.3. Kortikális idegsejttenyészetekben az NFkB transzkripciós faktorok sejtmagba való
áthelyeződése oxidatív stressz hatására nem következik be
Az NFkB útvonal tagjainak foszforilációs szint-növekedése nem utal egyértelműen a
szignalizációs kaszkád aktiválódására, ezért a kérdés tisztázásához további módszereket is
alkalmaztunk. A RelA elleni immunjelölés segítségével megvizsgáltuk, hogy az oxidatív
stressz hatására kimutatható-e a fehérje mennyiségének növekedése a sejtmagban (a foszfospecifikus RelA immuncitokémiai kimutatására ajánlott ellenanyag ugyanis sajnos nem adott
megbízható jelet). A kiértékelés során a kezeletlen, illetve az 1 óráig 50 µM H2O2-dal kezelt
idegsejtekben a nukleáris, illetve citoplazmatikus kompartmentumokban meghatároztuk az
immuncitokémiai festések intenzitás-értékét (17. ábra A). Az oxidatív stressznek alávetett
sejtekben a RelA citoplazmában, illetve sejtmagban kimutatható mennyiségében a kezeletlen
neuronokhoz képest nem találtunk szignifikáns különbséget (17. ábra A-B)17.
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17. ábra Az oxidatív stressz nem idézi elő a RelA sejtmagba való áthelyeződését. (A-B)
Fluoreszcensen jelölt RelA jel-intenzitás a sejtmagi, illetve citoplazmatikus kompartmentumokban,
kezeletlen, illetve 1 óráig 50 µM H2O2-dal kezelt kortikális neuronokban. (A) A mérce 10 µm. (B)
Az egyes sejtekben meghatározott nukleáris/citoplazmatikus jel-intenzitás értékeket üres vagy
kitöltött körök jelölik. A box plot-ok a medián értékeket és az interkvartilis terjedelmet mutatják. Az
adatok statisztikai elemzésére a Mann-Whitney tesztet alkalmaztuk. Az adatokat 3 független
tenyészetből nyertük.

Western Blot segítségével a sejtmag-frakciót tartalmazó fehérjemintákban is
vizsgáltuk a foszforilált, illetve teljes RelA fehérje mennyiségében bekövetkező változást
oxidatív stressz hatására (18. ábra A-C). Megfigyeléseink szerint a teljes RelA szint a kezelés
első órájáig konstans volt, majd a 2. órától kezdve jelentős csökkenést mutatott (18. ábra A-

17

A kísérletsorozathoz használt tenyészetek előállítását és transzfektálását én végeztem, a minták
előkészítése, az elemzés és a reprezentatív felvételek szerkesztése Tárnok Krisztián munkája volt.
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B). Mivel a citoplazmatikus fehérjemintákban az oxidatív stresszt indukáló kezelés során a
teljes RelA mennyiségében enyhe növekedést figyeltünk meg (ld. a 16. ábra D), a
nukleáris/citoplazmatikus RelA fehérjemennyiség aránya a H2O2 kezelés során lecsökkent
(18. ábra C). Figyelemre méltó, hogy a RelA-t a citoplazmában inaktívan tartó IκBa
degradációját, amely a kanonikus NFkB útvonal aktivációjakor következik be (ld. 2.3.1.1.
fejezet), oxidatív stressz hatására egyáltalán nem figyeltük meg (16. ábra B). Az NFkB p50
transzkripciós faktor mennyisége sem változott a sejtmagban az oxidatív stressz hatására (18.
ábra D-E). Mindemellett sem a foszforilált, sem pedig a teljes NFkB p105 fehérjét nem tudtuk
detektálni a nukleáris fehérjemintákban (18. ábra D).
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18. ábra Az oxidatív stressz nem idézi elő a RelA sejtmagba való áthelyeződését és az NFkB
útvonal aktiválódását. (A-B) és (D-E) Kezeletlen, illetve oxidatív stressznek alávetett neuronális
sejtmagi fehérjemintában detektált RelA, illetve NFkB p105/p50 jelek. A teljes RelA-t és NFkB
p50-t detektáló jeleket a nukleáris laminC fehérjét detektáló jelhez normalizáltuk és a relatív fehérjeszintet a kezeletlen kontrollhoz viszonyítva fejeztük ki. (C) A RelA relatív megoszlása a nukleáris
illetve citoplazmatikus frakciók között 50 µM H2O2 kezelés hatására. (F) A relatív Firefly/Renilla
luciferáz enzim-aktivitásban bekövetkező változások 6 órával a 100 µM H2O2 vagy 20 ng/ml TNFa
kezelés elindítása után. A reprezentatív Western Blot ábrákon (A) és (D) a fekete nyílhegyek a
molekulatömeg jelölők helyzetét mutatják. A B-C és az E-F ábrákon szereplő adatok átlag ± s.e.m.ként vannak feltüntetve. *: p<0.05, a kezeletlen kontroll értékéhez viszonyítva. Az alkalmazott
statisztikai tesztek a Mann-Whitney teszt (B-C, E), valamint a Kruskal-Wallis teszt (F) voltak. Az
Western Blot adatokat 3-10, a luciferáz próba adatait 6 független tenyészetből nyertük.
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Az NFkB szignalizáció aktivitásának vizsgálatát egy NFkB riporter próba
segítségével is elvégeztük. Ennek során az NFkB transzkripciós faktor kötődése által
indukálható módon (Firefly), illetve konstitutívan expresszálódó (Renilla) luciferáz enzimet
kódoló plazmidokkal kotranszfektáltuk az idegsejteket. Az NFkB útvonal aktiválódására a
Firefly luciferáz aktivitását jelző lumineszcencia szelektív megnövekedése utal, amit a
kísérleti rendszerünkben az mRNS (15. ábra A) és fehérje (16. ábra A, D; 13. ábra A-C)
szinten is detektált RelA kB szekvenciához való kötődése és ennek következtében a Firefly
luciferáz átíródásának fokozódása válthat ki. Eredményeink szerint a 100 µM H2O2-dal
történő kezelés 6 óra elteltével nem befolyásolta a Firefly luciferáz termelődését, miközben a
kanonikus NFkB útvonal aktiváció pozitív kontrolljaként használt TNFa kezelés a luciferáz
átírását fokozta (18. ábra F).
5.3.1.4. A kanonikus NFkB útvonal tagjainak az oxidatív stressz által előidézett
foszforilálódása nem közvetlenül a PKD tevékenység következménye
Annak felderítésére, hogy a vizsgált NFkB útvonal tagok H2O2 kezelés hatására
bekövetkezett foszforilációja PKD-függő módon következett-e be, a kortikális idegsejttenyészeteket további kísérletekben a H2O2 mellett 3 µM kbNB 142-70 gátlószerrel is
kezeltük. Az egyes fehérjék foszforilációs szintjére kifejtett PKD-specifikus hatásokat úgy
emeltük ki, hogy az adott kezelési időpontban a PKD-specifikus inhibitorral, kbNB-vel kezelt
mintákban mért relatív jel-intenzitás értékeket az ugyanazon kezelési időpontban felvett, de
gátlószerrel nem kezelt mintákban mért relatív foszforiláltsági értékekre normalizáltuk (19.
ábra).
Az IKKa foszforilációjának relatív szintjét a kontroll mintában, valamint 30 perccel
és 1 órával a H2O2 kezelés kezdete után a gátlószer jelenléte csökkentette, a kezelés 2.
órájában azonban nem figyeltünk meg relatív változást. A kbNB jelenléte 4 órával a H2O2
kezelés elindítása után megnövelte a foszforilált IKKa szintjét (19. ábra A). Az IκBa és a
RelA relatív foszforiláltsági szintje a gátlószer jelenlétében növekedést mutatott mind a
kontroll minták, mind egyes, bizonyos ideig H2O2-dal kezelt minták esetében (19. ábra B-C).
Ezek az eredmények arra utalnak, hogy az NFkB útvonal vizsgált tagjainak
foszforilációja ugyan függ a PKD tevékenységétől, de oxidatív stressz hatására a
foszforilációt a jelek szerint nem közvetlenül a PKD végzi.
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19. ábra 3 µM kbNB 142-70 által indukált relatív változások a foszforilált IKKa (A), IkBa (B),
illetve RelA (C) relatív szintjében a 50 µM H2O2-dal kezelt/nem kezelt citoplazmatikus
fehérjemintákban. Az adatok átlag ± s.e.m.-ként vannak feltüntetve. *: p<0.05, a kezeletlen kontroll
értékéhez viszonyítva. Az alkalmazott statisztikai teszt a Mann-Whitney teszt volt mindegyik
esetben. Az adatokat 3-6 független tenyészetből nyertük.

5.3.2. Egy mitokondrium-dependens útvonal lehetséges szerepe a PKD oxidatív stresszel
szembeni neuroprotektív hatásának közvetítésében
A Rácz Bence (Állatorvostudományi Egyetem) és laboratóriumunk közötti
együttműködés során készített elektronmikroszkópos felvételekkel mutattuk be, hogy az
idegsejtekben a kináz-aktivitás deficiens mutáns PKD a mitokondriumok külső membránja
mentén felhalmozódik (Liliom és mtsai., 2017). Azt, hogy a mitokondriumokkal az endogén
PKD is kapcsolatban áll-e, illetve, hogy a PKD aktivitás vajon befolyásolja-e a
mitokondriumok működését, további kísérletekkel próbáltuk igazolni.
5.3.2.1. A PKD-aktivitás riporter a sejten belül a mitokondriumok közelségében
lokalizálódik
A mitokondriumok közelében kimutatható endogén PKD aktivitás detektálásához az
idegsejteket a PKD riportert kifejező plazmiddal transzfektáltuk, majd a mitokondriumokat
Mitotracker Orange festékkel jelöltük. A transzfektált kortikális idegsejtekben a
mitokondrium-specifikus és a PKD aktivitást jelző fluoreszcens jelek (pS294, ld. 5.1.2.2.
fejezet) egymás közvetlen közelségében is megtalálhatóak voltak (20. ábra kinagyított
részletek, fehér nyilakkal jelezve)18.

18

A bemutatott kísérlethez felhasznált tenyészetek előállítása, transzfektálása, illetve a minták
előkészítése a saját munkám volt. A mikroszkópos felvételek Homolya László és Török György
segítségével készültek. A 20. ábra összeszerkesztése Tárnok Krisztián munkája.
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*

H

I

MitoTracker
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20. ábra Projektált konfokális mikroszkópos felvétel egy
PKD-aktivitás riporterrel transzfektált neuronról. A PKD
riporter foszforiláltságának mértékét ellenanyag-festés
(pS294) mutatja (zöld). A mitokondriumokat Mitotracker
Orange festés (bíbor) jelöli a felvételen egy transzfektált,
illetve egy nem-transzfektált idegsejtben. A nem-transzfektált
neuron sejttestjét fehér csillag jelöli. A proximális dendrit
szaggatott vonallal körülhatárolt régiójából kinagyított
felvétel egyetlen z síkban mutatja be a kétféle jelölést. A
kinagyított részleten a fehér nyílhegyek olyan pontokat
jelölnek, ahol a pS294 és a Mitotracker Orange jelek
egymáshoz igen közel helyezkedtek el – az ilyen pontok az
összevont ábrán fehérnek látszanak. A mérce nagysága 5 µm
(felső kép) vagy 1 µm (kinagyított részletek).

pS294

összevont

5.3.2.2. Az oxidatív stressz által kiváltott mitokondriális membránpotenciál csökkenés az
inaktív PKD-t kifejező idegsejtekben fokozottabbnak látszik
A mitokondriális membránpotenciál tartós csökkenése szorosan összefügg a
mitokondriális membrán permeabilizáció jelenségével, amely együtt jár a sejtek apoptotikus
pusztulásával (Kroemer és mtsai., 2009; Galluzzi és mtsai., 2012). A mitokondriális membrán
permeabilizációt reaktív oxigén származékok is kiválthatják (Norenberg és Rao, 2007). Az
endogén PKD-aktivitás és a mitokondriális működés közötti esetleges kapcsolat felderítése
céljából megvizsgáltuk, hogy az endogén protein kináz D aktivitás gátlása miként
befolyásolja az idegsejtekben a mitokondriális membránpotenciál oxidatív stresszel kiváltott
csökkenését. A tetrametil-rodamin metil-észter (TMRM) egy mitokondrium-specifikus, de az
organellumokhoz csak a mitokondriális membránpotenciál fennállása esetén asszociálódó
festék. Kísérletünkben TMRM-mel jelöltük meg az előzetesen üres vektorral, vagy kdPKD1-
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EGFP-vel19 transzfektált idegsejteket. Az élő transzfektált idegsejtekről felvételeket
készítettünk, majd a neuronokról 50 µM H2O2 adását követően fél órával ugyanazokkal a
beállításokkal ismét felvételeket készítettünk. A 30 percig tartó kezelés során a transzfektált
és a környező, nem transzfektált idegsejteken sem figyeltünk meg a sejtpusztulásra utaló
morfológiai elváltozásokat (21. ábra). A kináz-inaktív PKD-val transzfektált neuronokban
azonban H2O2 hatására a mitokondriális membránpotenciál-függő TMRM festés intenzitása
EGFP

TMRM

H2O2

kdPKD

kontroll

H2O2

vektor

kontroll

átesőfényes felvétel

21. ábra Az oxidatív stressz által előidézett mitokondriális membránpotenciál-csökkenés fokozott
mértékű az EGFP-vel kapcsolt, kináz inaktív PKD mutánssal (kdPKD) transzfektált neuronokban az
üres vektorral transzfektált neuronokhoz (vektor) viszonyítva. Átesőfényes felvételek (bal oldali
oszlop), invertált EGFP jelek (középső oszlop), illetve a mitokondriális membránpotenciál-függő
TMRM festés invertált jelei (jobb oldali oszlop) láthatók 50 µM H2O2 kezelés megindítása előtt
(kontroll), illetve azután fél órával (H2O2). Az üres vektorral, illetve a mutáns PKD-val transzfektált
neuronok a felső, illetve alsó 2 sorban láthatók. A piros nyílhegyek a transzfektált neuronokat, a
fekete nyílhegyek a nem transzfektált neuronokat jelölik. A mérce 10 µm.
19

A kdPKD1-et kifejező idegsejtekben az EGFP jel inhomogén mintázata megfelel a mutáns korábban
kutatócsoportunk által primer hippokampális idegsejtekben leírt eloszlásának. A kdPKD1 a
fragmentálódott Golgi apparátus darabjaihoz asszociálódik (Czondor és mtsai., 2009).
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sokkal jobban lecsökkent, mint az üres vektorral transzfektált kontroll idegsejtekben, vagy
mint a környező, nem transzfektált idegsejtekben (21. ábra).
5.3.3. Az autofágia lehetséges szerepe a PKD oxidatív stresszel szembeni neuroprotektív
hatásának közvetítésében
Ahogy a 2.3.2. fejezetben részletesen olvasható, az autofágia, ezen belül a
makroautofágia számos számos akut agyi sérülés, így az iszkémiás stroke esetében is fontos
tényező (Galluzzi és mtsai., 2016). Éppen ezért megvizsgáltuk, hogy az autofágia folyamata
miként függ össze az idegsejtekben hidrogén-peroxid kezeléssel kiváltott oxidatív stresszel,
valamint azt is, hogy a protein kináz D aktivitásnak lehet-e szerepe az autofágia
modulálásában.
5.3.3.1. Az oxidatív stressz fokozza az autofágia mértékét kortikális idegsejt-tenyészetekben
A meghatározott stresszhatások következményeként felszabaduló reaktív oxigén
származékok számos sejt- és szövettípusban képesek indukálni az autofágiát (Essick és Sam,
2010).

Annak

meghatározásához,

hogy

az

alkalmazott

modellrendszerünkben

is

megfigyelhetjük-e oxidatív stressz hatására az autofágia indukcióját, primer kortikális
idegsejt-tenyészetekből származó teljes sejtlizátumokban követtük nyomon két jellegzetes
autofágia marker fehérje, az LC3B és az SQSTM1/p62 szintjének változását (az autofágia
mechanizmusában betöltött szerepük az 2.3.2.1. fejezetben olvasható).
Western Blot analízisünk során az LC3B izoforma szolubilis (LC3B-I), valamint
membrán-asszociált,

foszfatidil-etanolaminhoz

konjugált

(LC3B-II)

formáit

és

a

SQSTM1/p62 relatív mennyiségét detektáltuk kontroll, illetve 50 vagy 75 µM H2O2-dal
kezelt tenyészetekben, 24 órával a kezelés elindítása után. A vizsgált fehérjék átalakulásának,
lebomlásának és újraszintézisének váltakozása miatt mind a p62, mind az LC3B-I és LC3B-II
jel intenzitásában megfigyelt csökkenés és növekedés is utalhat az autofág folyamatok
fokozott működésére. A megfigyelt változások pontosabb értelmezése érdekében a
kísérletekben az autofagoszómába zárt szubsztrát lebomlását meggátló farmakonokat is
alkalmaztunk (ld. a 4.4. fejezet vonatkozó részét).
A detektált SQSTM1/p62 mennyisége mind az 50, mind a 75 µM H2O2-dal kezelt
mintákban a kontrollhoz viszonyítva alacsonyabb volt (22. ábra A-B). A 75 µM-os H2O2
kezelés az LC3B-II, illetve az LC3B-I szintjében szignifikáns csökkenést idézett elő, míg 50
µM H2O2 esetében nem figyeltünk meg ilyen változást. Az LC3B-II/LC3B-I arány az oxidatív
stresszt indukáló kezelések mellett konstans maradt, amely a két LC3B forma
fehérjeszintjének együttes változására utal (22. ábra C). 50 µM hidrogén-peroxid és az
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autofág lebomlást gátló bafilomicin együttes alkalmazása esetén a SQSTM1/p62, valamint
kisebb mértékben az LC3B-II jel intenzitása a kontroll és az 50 µM H2O2-dal kezelt
mintákban mért értékekhez képest megnőtt (22. ábra A), ami lebontás hiányában
felhalmozódásukra utal. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a H2O2 kezelés
koncentrációfüggő módon fokozza az autofágia folyamatát.
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22. ábra Az oxidatív stressz koncentráció-függő módon indukálja az autofágiát 24 óra után. (A)
Kontroll, illetve 50 nM bafilomicinnel és/vagy 50 µM H2O2-dal kezelt kortikális fehérjeminták
reprezentatív Western Blot-ja. A lipid-konjugált és konjugálatlan LC3B formákra üres nyílhegyek
mutatnak rá. Nagyobb molekulatömege ellenére az LC3B-II forma nagymértékű hidrofobicitásának
köszönhetően az LC3B-I formánál gyorsabban futott a gélben. A fekete nyílhegyek a
molekulatömeget jelzik. (B) A SQSTM1/p62 (a fehérjére a grafikonon csak p62 néven hivatkozom)
GAPDH-ra normalizált fehérje-szintje 50 és 75 µM H2O2 kezelést követően. (C) Az egyes LC3B
formák GAPDH szinthez normalizált fehérje-szintje, valamint az LC3B-II/LC3B-I arány kontroll,
valamint 50 és 75 µM H2O2 kezelést követően. (B-C) Az adatok átlag ± s.e.m.-ként vannak
feltüntetve. *: p<0.01, a kezeletlen kontroll értékéhez viszonyítva. Az adatok statisztikai elemzésére
mindegyik esetben a Mann-Whitney tesztet használtuk. Az adatokat 8-14 független tenyészetből
nyertük.
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5.3.3.2. Autofágiát fokozó farmakonok, az AUTEN67 és az AUTEN99 hatása kortikális
idegsejt-tenyészetekre oxidatív stressz mellett
A

Vellai

Tibor

kutatócsoportjával

(ELTE

Genetikai

Tanszék)

folytatott

együttműködésben olyan kis molekulájú farmakonokat vizsgáltunk, amelyek az autofágia
indukciójának mértékét az MTMR14/Jumpy foszfatáz20 gátlásán keresztül képesek fokozni
(Papp és mtsai., 2016; Kovacs és mtsai., 2017). Megvizsgáltuk, hogy az AUTEN67-nek,
illetve AUTEN99-nek elnevezett farmakonok primer kortikális idegsejtekben is képesek-e
fokozni az autofágia mértéket.
Kortikális idegsejteket 1–50 µM koncentrációban AUTEN67-tel vagy AUTEN99-cel
kezeltünk, majd a 24 óra után felvett teljes fehérjemintákban detektáltuk az LC3B-I és LC3BII, valamint az SQSTM1/p62 szintjét. AUTEN67-tel történő kezelés hatására a kontroll
mintákhoz viszonyítva jelentős csökkenést figyeltünk meg mind az SQSTM1/p62, mind az
LC3B-II szint GAPDH szintre vonatkoztatott mennyiségében, már 1 µM koncentráció
esetében (23. ábra A-B). Ez a hatás hasonló volt az ismert autofágia induktor rapamicin
(Galluzzi és mtsai., 2016; Klionsky és mtsai., 2016) által előidézett fehérjeszint-csökkenéshez
(23. ábra A). Az AUTEN99-cel kezelt mintákban csak a magasabb koncentrációkban (25-50
µM) mértük ki a relatív SQSTM1/p62 szint csökkenését, az LC3B-II szintjét viszont az
AUTEN99 magas koncentrációban sem befolyásolta szignifikáns módon (23. ábra C).
Annak tisztázásához, hogy az AUTEN67 esetében megfigyelt hatások ténylegesen az
autofágia nagyobb mértékű indukálódására utalnak-e, két, az autofág úton történő lebomlást
gátló molekulát, a bafilomicint (50 nM) és a klorokint (10 µM) alkalmaztuk 10 µM
AUTEN67 kezelés mellett, illetve a kezeletlen sejtekben. A gátlószerek hatására az
AUTEN67-tel nem kezelt sejtekben az LC3B-II és a p62 fehérjék szintje megnőtt a kontroll
értékekhez képest, amely a lebontás hiányában történő felhalmozódásukra utal. Ez a
felhalmozódás az AUTEN67 jelenlétében még kifejezettebb volt, amely az AUTEN67 által
felfokozott autofágia következményeként értelmezhető (23. ábra B).
Kísérleteink alapján az AUTEN67 autofágiát fokozó farmakonként működik primer
kortikális idegsejtekben. Az AUTEN99 szintén képes az autofágia fokozására a vizsgált
sejttípusban, ám az előbbinél jóval kisebb hatékonysággal.

20

Az MTMR14/Jumpy a fagofór membrán épüléséhez szükséges foszfatidil-inozitol-3-foszfát
kialakulása ellen hatva gátolja az autofágia indukcióját (Vergne és mtsai., 2009).
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23. ábra Az AUTEN67 (A-B) és az AUTEN99 (C) hatása a SQSTM1/p62 (a fehérjére a
grafikonon csak p62 néven hivatkozom), valamint az LC3B-II fehérje GAPDH szintjéhez
normalizált relatív mennyiségére 24 óra után. Az autofágia induktor rapamicint (“rap.”) 100 nM
(A), az autofág lebontást gátló bafilomicint (“baf.”) 50 nM (A-B), a klorokint (“klor.”) 10 µM (B)
koncentrációban alkalmaztuk az idegsejtekben. (A-C) Az adatok átlag ± s.e.m.-ként vannak
feltüntetve. *: p<0.05, a kezeletlen kontroll értékéhez viszonyítva. Az alkalmazott statisztikai teszt
mindegyik esetben a Mann-Whitney teszt volt. Az adatokat 3-4 független tenyészetből nyertük.

5.3.3.2.1. Az AUTEN67 kismértékben fokozza az idegsejtek életképességét
Megvizsgáltuk, hogy az AUTEN67 és az AUTEN99 önmagukban adva milyen
hatással vannak a primer kortikális idegsejtek életképességére. A 24 órás AUTEN67 kezelés
50 µM koncentrációig a koncentráció növelésével fokozódó mértékben növelte az
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idegsejtekben mért életképességet a kezeletlen kontroll mintákban mértekkel összevetve
(Papp és mtsai., 2016 – 7. ábra B). Az AUTEN99 önmagában egyik vizsgált koncentrációban
sem növelte az idegsejtek életképességét (nincs bemutatva).
5.3.3.2.2. Az autofágia farmakológiai úton történő fokozása az idegsejteket érő oxidatív
stressz mellett protektív hatású
Kíváncsiak voltunk, hogy az autofág aktivitás fokozása vajon hatással van-e az
oxidatív stressz által kiváltott életképesség-csökkenés mértékére a neuronok esetében. Ezért
25, 50 vagy 75 µM H2O2-dal kezelt idegsejt-tenyészeteket különböző koncentrációjú
AUTEN67-tel vagy AUTEN99-cel is kezeltünk, majd 24 óra után megmértük a sejtek
életképességét. A farmakonok esetleges protektív vagy toxikus hatásának kiemelésére ún.
„relatív hatás az életképességre” értékeket határoztunk meg. Ehhez az adott koncentrációjú
farmakonnal és adott koncentrációjú H2O2-dal együttesen kezelt minták értékeit a kizárólag
adott koncentrációjú H2O2-dal kezelt minták értékeire normalizáltuk.
Az AUTEN67 1 és 10 µM koncentrációban adva oxidatív stressz mellett pozitív
hatással volt a sejtek életképességére. Ez arra utal, hogy az AUTEN67 neuroprotektív hatást
fejthet ki. A magasabb, 50 µM koncentrációban alkalmazott AUTEN67 az oxidatív stressz
mellett ugyanakkor már az idegsejtek életképességének jelentős csökkenését váltotta ki (24.
ábra A).
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24. ábra Az AUTEN67 és AUTEN99 farmakonok adott koncentrációkban csökkentik a H2O2 által
előidézett toxicitást idegsejtekben. (A) Relatív túlélés értékek növekvő koncentrációjú H2O2-dal
kezelt kortikális idegsejtekben, különböző koncentrációjú AUTEN67 jelenlétében, 24 óra után. (B)
Relatív túlélés értékek 50 µM H2O2-dal kezelt kortikális idegsejtekben, növekvő koncentrációjú
AUTEN99 mellett, 24 óra után. Az adatok átlag ± s.e.m.-ként vannak feltüntetve. *: p<0.05, az adott
koncentrációjú hidrogén peroxiddal kezelt kontrollban mért relatív túlélés értékéhez viszonyítva. Az
adatok statisztikai elemzésére mindkét esetben Kruskal-Wallis tesztet alkalmaztunk. Az adatokat 3-4
független tenyészetből nyertük.
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Az AUTEN99 5 µM koncentrációval bezárólag pozitív, 10 µM koncentrációban vagy
afelett azonban negatív hatást fejtett ki az idegsejtek életképességére az 50 µM H2O2 kezelés
mellett (24. ábra B).
5.3.3.3. Az oxidatív stressz következtében aktiválódó PKD hatással van az autofágiára
Nem-neuronális sejtvonalon kimutatták, hogy oxidatív stressz esetében a protein kináz
D szerepet játszik az autofágia indukálásában a VPS34 kináz foszforilálásán keresztül
(Eisenberg-Lerner és Kimchi, 2012). Megvizsgáltuk, hogy a kortikális idegsejteket érő
oxidatív stressz során a PKD tevékenysége a makroautofágia folyamatára hatással van-e. A
kortikális idegsejteket különböző ideig H2O2-dal kezeltük a PKD-specifikus kbNB 142-70
gátlószer jelenlétében vagy annak hiányában, majd a teljes sejtlizátumokon végzett Western
Blot segítségével detektáltuk az LC3B izoforma konjugálatlan és lipid-konjugált formájáit.
Az LC3B formák mennyiségére kifejtett PKD-specifikus hatások kihangsúlyozásához az
adott kezelési időpontban kbNB-vel is kezelt mintákban mért relatív fehérje-szint értékeket az
ugyanazon kezelési időpontban felvett, de gátlószerrel nem kezelt mintákban mért relatív
fehérje-szint értékekre normalizáltuk (25. ábra A-C).
Azt tapasztaltuk, hogy az LC3B-II forma relatív mennyisége a hidrogén-peroxiddal
nem kezelt és a kezelt mintákban is csökkent a kbNB 142-70 jelenlétében. A csökkenés 1
órával a H2O2 kezelés elindítása után volt a legkifejezettebb (25. ábra A-B). Az LC3B-II és
LC3B-I formák aránya a PKD gátlószer jelenétében még nagyobb csökkenést mutatott, amely
arra utal, hogy a vizsgált kezelések esetében az LC3B-II mennyiségének csökkenése mellett
az LC3B-I mennyisége megnőtt (25. ábra A, C).
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25. ábra A PKD farmakológiai gátlásának hatása az autofágiára H2O2 kezelés mellett. (A)
Reprezentatív Western Blot. A lipid-konjugált és konjugálatlan LC3B formákra üres nyílhegyek
mutatnak rá. A fekete nyílhegyek a molekulatömeg jelölőket mutatják. (B-C) 3 µM kbNB 142-70
által indukált relatív változások az LC3B-II GAPDH-szinthez viszonyított relatív mennyiségében
(B), vagy az LC3B-II/LC3B-I arányban (C). Az adatok átlag ± s.e.m.-ként vannak feltüntetve. Az
adatokat 3 független tenyészetből nyertük. Az alacsony elemszám miatt statisztikai elemzést nem
végeztünk.
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5.4. Az eredmények összefoglalása
1. Glutaminsavval indukált excitotoxicitás hatására kortikális idegsejttenyészetekben
a PKD S916-os pozíciójának foszforilációs szintjében nem mutattunk ki változást.
2. A H2O2 kezeléssel előidézett oxidatív stressz a PKD S916-n történő
foszforilációját, a PKD által végrehajtott szubsztrát-foszforilációt, valamint az
enzim sejtmagba történő áthelyeződését is kiváltja.
3. Az oxidatív stressz hatására aktivált PKD gátlása csökkenti az idegsejtek
életképességét.
4. Primer kortikális idegsejtekben csak a kanonikus NFkB jelátviteli útvonal tagjai
fejeződnek ki mRNS és fehérje szinten detektálható mennyiségben. A kanonikus
NFkB útvonal tagjai H2O2 kezelés hatására foszforilálódnak, ám a sejtmagi NFkBkötődés által vezérelt génátíródás nem indukálódik.
5. A PKD aktivitás gátlása nem befolyásolja közvetlenül a kanonikus NFkB útvonal
tagjainak foszforiláltsági szintjét oxidatív stressz mellett.
6. A PKD a mitokondriumok közelségében helyezkedik el a sejten belül. A PKD
aktivitás kiiktatása esetén a mitokondriális membránpotenciál csökkenése oxidatív
stressz hatására nagyobb mértékű, mint normális esetben.
7. Az AUTEN67 és az AUTEN99 farmakonok primer kortikális idegsejtekben az
autofágia markerek mennyiségének változtatása alapján képesek fokozni az
autofágia mértékét. Oxidatív stressz mellett az autofágia farmakológiai úton
történő fokozása a neuronokban egy adott mértékig pozitív hatással lehet a sejtek
életképességére.
8. A PKD képes befolyásolni az autofágia aktivitását a primer kortikális
idegsejtekben.
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6. Megvitatás
6.1. A primer kortikális idegsejt-tenyészet és a felhasznált neurotoxicitási
modellek alkalmazásának indoklása
A doktori munkám célja a PKD idegsejt-specifikus szerepének felderítése volt
neurotoxikus hatások esetében. Az ennek vizsgálatára alkalmazott modellrendszerünk
legnagyobb előnye, hogy az embrionális fejlődés kellően korai fázisakor zajló kiültetéssel,
illetve a sejtproliferáció korai leállításával biztosítható, hogy szinte kizárólag idegsejtek
legyenek jelen a tenyészetben (Seibenhener és Wooten, 2012). Az általunk végzett kísérletek
esetében ez különösen fontos volt, mivel ezek többsége a sejttípus-specifikus következtetések
levonását nem engedő, sejtlizátumokon kivitelezett molekuláris biológiai vizsgálat volt. Mivel
a kutatásunk középpontjában álló PKD, valamint az NFkB útvonal tagjai asztrocitákban is
kifejeződnek (Carrasquero és mtsai., 2010 és saját publikálatlan megfigyeléseink, illetve
Hwang és mtsai., 2010), a kevert tenyészetek vizsgálata az eredmények idegsejt-specifikus
értelmezését nem tette volna lehetővé. A Western Blot, az MTT próba, a luciferáz riporter
próba és a qPCR kísérletek sikerességéhez aránylag nagy mennyiségű mintát kellett
biztosítanunk – ez indokolta a nagyszámú sejt izolálását lehetővé tevő kortikális neuron
kultúrák alkalmazását. A sejttípus szerinti elkülönítést lehetővé tevő mikroszkópos
vizsgálataink esetében már asztrocita-neuron kokultúrákat használtunk, ahol az előbbi
sejttípus jelenléte az idegsejtek érését és túlélését elősegíti (Kaech és Banker, 2006) – a tiszta
ideg-sejttenyészetekből nyert eredményekkel összhangban a neuronokat ekkor is embrionális
neokortexből izoláltuk.
Szintén jelentős szempont volt a modell kiválasztásánál, hogy oxidatív stresszre a
különböző

központi

idegrendszeri

sejttípusok

másként

reagálnak,

illetve

eltérő

érzékenységgel rendelkeznek. A neuronok jellemzően a legérzékenyebbek, míg az asztrociták
és az oligodendrociták a kísérleteink során használt H2O2-ot gyorsan detoxifikálják
(Hirrlinger és mtsai., 2002; Dringen és mtsai., 2005). Saját eredményeink is jól szemléltetik a
különböző típusú idegi sejttenyészetek viselkedése közötti eltéréseket. Túlnyomórészt
kortikális neuronokból álló, illetve kevert módon idegsejteket és asztrocitákat is tartalmazó
tenyészetek oxidatív stressznek való alávetésekor azt tapasztaltuk, hogy utóbbi esetben jóval
nagyobb a H2O2 kezeléssel szembeni ellenállás. Ez az ellenállás a tisztán asztroglia sejtekből
álló tenyészetekben mért életképesség-változásnak felelt meg, ami arra utal, hogy a kevert
tenyészetek idegsejtjeinek jobb túlélése elsősorban az asztrociták jelenlétének volt köszönhető
(Liliom és mtsai., 2017). Ez a megállapítás nem meglepő annak fényében, hogy a neuronok
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oxidatív stressz esetében az intakt idegszövetben is jórészt az asztroglia sejtek védelmére
támaszkodnak (ld. a Bevezetés 2.2.2.3. fejezetét).
A neurotoxikus kezeléseket illetően, az extracelluláris glutamát koncentráció
növelését gyakran alkalmazzák excitotoxicitás előidézésére primer neuronokban –
kísérleteinkben az excitotoxikus kezelés paramétereinek beállításánál az irodalomban elérhető
adatokra támaszkodtunk (Nicholls, 2004). A hidrogén-peroxid tenyészetekhez adását ún.
bolus-ban alkalmaztuk, tehát a kezelés egy alkalommal beadott H2O2 mennyiségből állt. Ez a
kezelési mód azt vonja maga után, hogy a H2O2 mennyisége a sejtekben folyamatosan
csökken, a bennük működő ROS detoxifikáló mechanizmusoknak köszönhetően (OliveiraMarques és mtsai., 2009; Hohnholt és mtsai., 2015). Ez a típusú beadás a változó peroxid
szint miatt az oxidatív stressz krónikus modellezésére nem, akut jellegű neurotoxikus hatás
vizsgálatára viszont alkalmas.
Összességében véve az általunk alkalmazott modellek alkalmasak voltak a
célkitűzésben kijelölt kérdéseink megválaszolására. Eredményeink in vivo validálását
feltétlenül

szükséges

lesz

elvégezni

annak

vizsgálatára,

hogy

a

leegyszerűsített

modellrendszerünkben felismert neuroprotektív mechanizmus az összetett élő rendszerben is
érvényes-e.

6.2. Az endogén PKD aktivitációjának meghatározása neurotoxikus
hatások következtében
6.2.1. Glutamát kezeléssel kiváltott excitotoxicitás esetében a PKD aktivitás nem
módosul
Eredményeink szerint a glutamát kezeléssel kiváltott excitotoxikus hatás alatt a protein
kináz D 916. szerinjének foszforiláltsági szintje nem változik, ami arra utal, hogy a PKD a
kezelés hatására nem aktiválódik. Ez alapján arra következtethetünk, hogy a PKD-nak nincs
jelentős szerepe a glutamát által kiváltott excitotoxicitás hatására aktiválódó szignalizációs
folyamatokban idegsejtekben. 2017 végén jelent meg az első olyan tanulmány, amelyben az
excitotoxicitás és a PKD aktivációja között közvetlen kapcsolatot mutattak ki. Ebben a
munkában NMDA és glicin hozzáadásával váltották ki az excitotoxicitást idegsejttenyészetekben, amely rövid idő alatt (5 perc, 50 µM NMDA és 10 µM glicin mellett) a PKD
S916 és aktivációs hurok szerineken való foszforilálódását vonta maga után. Ez a
foszforilációs szint növekedés rendkívül gyorsan, már a következő, 15 perces mintavételi
időpontban lecsengett (Pose-Utrilla és mtsai., 2017), ami magyarázhatja, hogy saját
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kísérleteink során – ahol 10 perccel a glutamát kezelés megkezdése után vettük fel az első
fehérjemintát – miért nem tapasztaltunk változást a foszforilált PKD szintjében.
Korábbi eredmények a PKD és az excitotoxicitás közvetett kapcsolatára engedtek
következtetni a DAPK enzimen keresztül. A DAPK NMDA receptorokhoz történő
asszociációja a csatorna áteresztőképességének növeléséből kifolyólag súlyosbítja az
excitotoxicitás hatását (Tu és mtsai., 2010), emellett közvetlenül képes aktiválni a PKD-t
oxidatív stressz esetén, nem-neuronális sejtekben (Eisenberg-Lerner és Kimchi, 2007). A
frissen megjelent tanulmányban a DAPK és a PKD aktivitás közvetlen kapcsolatát
ugyanakkor excitotoxicitás hatására nem igazolták (Pose-Utrilla és mtsai., 2017).
6.2.2. Az oxidatív stresszt indukáló kezelés a PKD aktivitást fokozza
Sejtvonalakon (Waldron és Rozengurt, 2000; Storz és Toker, 2003; Zhang és mtsai.,
2005; Asaithambi és mtsai., 2011; Zhang és mtsai., 2015) és primer dopaminerg középagyi
neuronokon (Asaithambi és mtsai., 2011) végzett vizsgálatokban már kimutatták, hogy a
H2O2-dal kiváltott oxidatív stressz hatására a PKD aktiválódik. Primer kortikális idegsejttenyészeteken végzett kísérleteinkben több különböző módon is bizonyítottuk ezt a hatást.
Első bizonyítékként igazoltuk, hogy H2O2 kezelés hatására a protein kináz D 916.
szerinjének foszforiláltsága megnőtt. A S910/S916 foszforiláció mérése elterjedt módja a
PKD aktivitás követésének, mivel korábbi tanulmányok szerint ez az aminosav
autofoszforilációs hely (Matthews és mtsai., 1999). A módszer megbízhatósága a PKD
aktiváció indikátoraként azóta megkérdőjeleződött (összefoglalásként ld. Steinberg, 2012),
mivel későbbi tanulmányokban eltérést tapasztaltak a S916 foszforiláltság és a PKD
szubsztrát foszforilációjának mértéke között (Storz és mtsai., 2004a; Rybin és mtsai., 2009).
Hasonló ellentmondást a méréseink során mi is megfigyeltünk: az endogén PKD S916
foszforilációjának maximuma 1 vagy 2 órával a H2O2 hozzáadása után következett be és csak
6 óra után csökkent vissza a kezeletlen kontroll szintjére, míg a riporter S294 foszforilációja
fél órával a H2O2 kezelés megkezdése után csúcsosodott ki és már 1 órával a kezelés
elindítása után lecsengőben volt. Mindemellett a Matthews és munkatársainak cikke óta
született eredmények szerint a működésképtelen kináz doménnel rendelkező mutáns PKD is
foszforilálható az S916 helyen, ami ilyen körülmények között csak a transzfoszforiláció
jelenségével magyarázható (Sanchez-Ruiloba és mtsai., 2006). A PKD oxidatív stressz során
betöltött szerepét vizsgáló tanulmányokban a foszforilációs hely szerepével kapcsolatban
további egymásnak ellentmondó eredmények is születtek. Egyes csoportok HeLa sejtekben
vizsgálódva nem találtak változást a S910 foszforilációjában (Storz és mtsai., 2004a), míg
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mások sejtvonalakon, illetve primer neuronokon végzett kísérleteikben a foszforilált S916
szintjében növekedést figyeltek meg H2O2 kezelés hatására (Waldron és Rozengurt, 2000;
Asaithambi és mtsai., 2011). Az aktivációs hurok foszforilációját felismerő ellenanyag sajnos
a kísérletek végzésekor nem állt rendelkezésünkre. Ebből és a S910/S916 foszforilációs helyet
övező ellentmondásokból kifolyólag a PKD aktivitást más módszerekkel is megvizsgáltuk.
További eredményeink szerint H2O2 kezelés hatására a PKD a sejtmagba
transzlokálódik, valamint a PKD-aktivitás kimutatására használt riporter-konstrukció
foszforilációja is fokozódik az idegsejtekben. Ezeket az eredményeket megerősítik a
kutatócsoportunk élő idegsejtekből nyert adatai. Szintén a PI4KIIIb PKD szubsztrátra épülő
FRET riporterrel transzfektált idegsejteket hidrogén-peroxiddal kezelve megfigyeltük, hogy
30 perccel a kezelés megkezdését követően megnőtt a PKD riporter FRET aktivitása, az
aktivitás-növekedés mértéke pedig a PKD aktiváció pozitív kontrolljaként használt PDBu
kezelés hatásával összehasonlítható szintű volt (Liliom és mtsai., 2017).
A PKD aktivitásra erősebb bizonyítékot nyújtó szubsztrát-foszforiláció kimutatásával
is megerősített eredményeink alapján tehát a H2O2 kezelés következtében primer kortikális
idegsejtekben a protein kináz D valóban aktiválódik.

6.3. Az oxidatív stressz által indukált PKD aktivitás neuroprotektív hatású
A protein kináz D aktivitás életképesség méréseink eredménye szerint protektív hatású
primer kortikális idegsejtekben, mivel a PKD farmakológiai gátlása a H2O2 által előidézett
sejtpusztulást

súlyosbította.

Ez

a

megállapítás

egybehangzik

más

tanulmányok

eredményeivel, amelyekben a PKD oxidatív stressz alatt betöltött szerepét vizsgálták nemneuronális (Storz és Toker, 2003; Storz és mtsai., 2005; Song és mtsai., 2006), illetve
neuronális sejtvonalakban (Asaithambi és mtsai., 2011 és Asaithambi és mtsai., 2014). Egy
endotél sejteken végzett tanulmányban ezzel szemben a PKD aktivitásnak inkább proapoptotikus szerepet tulajdonítottak H2O2 kezelés esetében (Zhang és mtsai., 2005). Primer
neuronokon végzett vizsgálatokban a PKD aktivitás a sejtek túlélését segítette elő oxigénglükóz depriváció (Stetler és mtsai., 2012), valamint NMDA-indukált excitotoxicitás, in vivo
tranziens fokális iszkémia és in vivo kainsav indukált excitotoxicitás (Pose-Utrilla és mtsai.,
2017) hatására is. Saját eredményeink az eddig megjelent publikációkkal összhangban tehát
összességében a PKD neuroprotektív szerepét támasztják alá.
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6.4. A PKD aktivitás neuroprotektív hatását közvetítő útvonalak
azonosítása
6.4.1. Oxidatív stressz hatására idegsejtekben a kanonikus NFkB útvonal nem a széles
körben elfogadott módon aktiválódik
Eredményeink alapján a primer kortikális neuronokban elsősorban a kanonikus NFkB
útvonal tagjai fejeződnek ki jelentős mértékben mRNS szinten (IKKa, IKKb, az IkBa, a
RelA és a p105/p50). Az IKKb kivételével ezek a molekulák fehérje-szinten is detektálhatóak
voltak. Adataink egybevágnak egy másik tanulmány szintén primer kortikális idegsejttenyészetben tett megfigyeléseivel, ahol a stimulálatlan sejtekben az IkBa, a RelA és a p50
jóval nagyobb mértékben fejeződtek ki mRNS szinten, mint a RelB, p52 és c-Rel
transzkripciós faktorok. Fehérje-szinten a szerzők szintén csak az IkBa, a RelA és a p50
fehérjéket voltak képesek detektálni a citoplazmatikus frakcióban (Listwak és mtsai., 2013).
Tapasztalataink szerint a citoplazmatikus fehérje-frakcióban a H2O2 kezelés hatására
nem fokozódott jelentősen az IKKa foszforilálódása. H2O2 hatására a foszforilálódott IkBa
mennyiségében átmeneti növekedést tapasztaltunk, az IkBa degradációját azonban nem
figyeltük meg. A citoplazmatikus RelA esetében a H2O2 szintén jelentős mértékű, tranziens
foszforilációt idézett elő – ennek ellenére a RelA nukleáris transzlokációját fénymikroszkópos
vizsgálat során és a nukleáris fehérje-frakcióban sem tudtuk detektálni. Nem tapasztaltunk
változást a p105-p50 konverziós rátájában és a p50 nukleáris jelenlétében sem. Az oxidatív
stressz hatására fokozódó és génexpressziót pozitívan befolyásoló NFkB transzkripciós
aktivitás hiányának még egyértelműbb bizonyítéka az NFkB riporter próba eredménye, mely
szerint a pozitív kontroll TNFa kezeléssel ellentétben a H2O2 nem növelte a riporter luciferáz
enzim expresszióját kísérletünkben. Összességében eredményeink arra utalnak, hogy primer
kortikális idegsejtekben a H2O2 által előidézett oxidatív stressz az NFkB transzkripciós
faktorok kanonikus útvonalnak megfelelő aktivációját nem idézi elő, bár az útvonal elemei a
sejtekben jelen vannak.
Ez a konklúzió ellentmond számos, neurális sejttípuson vizsgálódó tanulmánynak,
amelyekben az NFkB útvonal oxidatív stressz általi aktiválódásáról számoltak be (Mattson és
mtsai., 1997; Lezoualc'h és mtsai., 1998; Gu és mtsai., 2000; Shou és mtsai., 2000; Shou és
mtsai., 2002; Kratsovnik és mtsai., 2005; Hu és mtsai., 2012; Qian és mtsai., 2015).
Ugyanakkor megjelent olyan publikáció, amely szintén megkérdőjelezi az oxidatív stressz
hatására aktiválódó NFkB útvonal meglétét idegsejtekben: Listwak és munkatársai a tisztán
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idegsejteket tartalmazó tenyészetekben 300 µM koncentrációjú, 30 percig tartó H2O2 kezelés
hatására sem a RelA nukleáris lokalizációjának növekedését, sem az NFkB általi DNS-kötés
fokozódását nem tudták kimutatni (Listwak és mtsai., 2013). Vannak olyan publikációk is,
amelyekben a miénkkel összecsengő eredményeket mutattak ki, de ebből ellentétes
következtetést vontak le. Qian és munkatársainak munkájában például, amelyben primer
kortikális idegsejtekkel dolgoztak, 500 µM, 1 óráig tartó kezelés a teljes fehérjemintában
előidézte a foszforilált RelA és IkBa arányának növekedését, miközben az IkBa teljes szintje
változatlan maradt, az összes RelA mennyisége viszont megnőtt. A kanonikus NFkB útvonal
aktivitására utaló más paramétereket nem vizsgáltak, adataikat az NFkB aktiválódásának
jeleként értelmezték (Qian és mtsai., 2015).
Az eltérő eredmények magyarázataként szolgálhat egyrészt, hogy a tanulmányok egy
részében

olyan

primer

idegsejt-tenyészeteken

dolgoztak,

amelyek

gliasejteket

is

tartalmazhattak – a tenyésztési protokollban ugyanis a kiültetést követően alkalmazott
osztódást gátló anyagokat vagy egyáltalán nem említenek, vagy pedig igen későn (DIV7)
adták csak hozzá a tenyészetekhez (Mattson és mtsai., 1997; Shou és mtsai., 2000; Shou és
mtsai., 2002; Kratsovnik és mtsai., 2005). Az asztrogliákról ismert, hogy bennük az oxidatív
stressz képes NFkB aktivációt előidézni (Choi és mtsai., 2007). Ismert az is, hogy az NFkB
aktiváció gliasejtekben közvetett módon az idegsejtek pusztulásához (Hwang és mtsai., 2010)
vagy túléléséhez (Dvoriantchikova és Ivanov, 2014) is hozzájárulhat. Az eltérő
eredményekhez az is hozzájárulhat, hogy több publikációban a primer neuronoknak nem
teljesen megfeleltethető (LePage és mtsai., 2005; Edwards és mtsai., 2007) neuronális
sejtvonalakban vizsgálódtak (Lezoualc'h és mtsai., 1998; Hu és mtsai., 2012).
Fontos megjegyezni, hogy a tanulmányok egy részében (Gu és mtsai., 2000) olyan
ellenanyagokat is használtak a RelA kimutatására, amelyekről később egy általánosan
használt RelA és p50 ellenanyagokat összehasonlító és validáló tanulmányban kimutatták,
hogy nem elég specifikusak (Herkenham és mtsai., 2011). Problémát jelent az is, hogy
számos cikkben a levont konklúziók és a bemutatott eredmények nem mindig állnak
összhangban – részben az ábrák gyenge minősége, illetve főleg a Western Blot mérésekből és
a mikroszkópiás kiértékelésből származó eredmények kvantifikálásának hiánya miatt (Gu és
mtsai., 2000; Shou és mtsai., 2000). A kapott eltéréseket a vizsgálatok során alkalmazott
metodikai különbségek is magyarázhatják: Riquelme és mtsai. (2011) például a luciferáz
próba esetében a mi kísérleteinkhez hasonlóan 6 órával a kezelés kezdete után dolgozták fel a
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sejteket, de a H2O2-t 200 µM koncentrációban és csak 5 percig adták a sejtekhez, nem az
oxidatív stressz előidézése volt a cél.
Összességében

az NFkB transzkripciós faktorok

bonyolult szabályozásának

ismeretében (ld. 2.3.1.1. fejezet) nem zárható ki, hogy primer idegsejtekben oxidatív stressz
hatására az NFkB útvonal szabályozó szerepet játszik, mivel a kanonikus tagok
foszforilálódását sikerült kimutatnunk. Ugyanakkor az általunk alkalmazott tenyésztési és
kísérleti körülmények mellett az idegsejtekben oxidatív stresszel kiváltott, a kanonikus NFkB
útvonalon keresztüli génátíródás aktiválódását eredményeink megkérdőjelezik.
6.4.1.1. A PKD aktivitás és a kanonikus NFkB útvonal közötti kapcsolat
Nem-neuronális sejtekkel dolgozó tanulmányokban már kimutatták az oxidatív
stressz, a PKD aktiváció és az NFkB transzkripciós aktivitásának növekedése közötti
közvetlen kapcsolatot (Storz és Toker, 2003; Storz és mtsai., 2005; Song és mtsai., 2009). A
saját kísérleti eredményeink publikálását követően megjelent közleményben is kimutatták,
hogy kontroll körülmények között a neuroprotektív, konstitutívan aktív NFkB jelátvitel
fenntartását primer idegsejtekben a PKD aktivitás biztosítja (Pose-Utrilla és mtsai., 2017).
Kísérleteinkben a H2O2 által előidézett IKKa, IkBa és RelA foszforiláció mértékének
csökkenését vártuk volna a PKD-specifikus inhibitor hozzáadásának hatására. Ehelyett a
kbNB 142-70 az IKKa foszforilációját nem befolyásolta abban az egy időpontban, amikor
H2O2 hatására foszforilációs szint növekedést figyeltünk meg, a többi időpontban pedig hol
csökkentette, hol növelte a fehérje foszforiláltságának mértékét. Az IkBa és a RelA esetében
a gátlószer a foszforilált fehérje-mennyiséget nem változtatta meg – ám hatására szignifikáns
növekedés volt megfigyelhető a H2O2 által nem kezelt kontroll mintákban is. Mindebből arra
következtetünk, hogy idegsejtekben a PKD aktivitás közvetlenül egyik vizsgált NFkB útvonal
tag foszforilációját sem befolyásolja. Eredményeink lehetséges magyarázata, hogy a tapasztalt
változásokat valamilyen más, a PKD által közvetetten szabályozott jelátviteli útvonalnak
köszönhetjük. Az sem zárható ki, hogy a kbNB 142-70 az elérhető adatokkal szemben
mégsem csak PKD-specifikusan hat, így esetleg más kinázokra kifejtett hatása is befolyásolta
a kapott eredményeket. A PKD aktivitás-függő hatások vizsgálatára alkalmazható egyéb
módszerek, pl. a géncsendesítés a neuronokban tapasztalt alacsony transzfekciós hatékonyság
miatt a teljes tenyészet lízisét megkívánó méréseinkben nem lettek volna alkalmazhatóak. A
domináns negatív PKD-t kifejező állatokból kiültetett tenyészetek alkalmazása ehhez hasonló
módon a kdPKD1-EGFP mozaikos expressziója okozott volna problémát (Czondor és mtsai.,
2009). Virális transzdukció alkalmazására nem volt lehetőségünk.
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6.4.2. A PKD nukleáris transzlokációjának jelentősége
A PKD-ról a szakirodalomban ismert, hogy képes a citoplazma és a sejtmag
kompartmentumok közötti transzlokálódásra, mivel a fehérje nukleáris import és export
szignálokkal is rendelkezik (Wang, 2006). Eredményeink szerint a protein kináz D oxidatív
stresszt előidéző kezelés hatására a sejtmagba helyeződik át, ami összecseng a sejtvonalakon
(Waldron és mtsai., 2004; Zhang és mtsai., 2005; Asaithambi és mtsai., 2011; Asaithambi és
mtsai., 2014) és primer dopaminerg középagyi neuronokon (Asaithambi és mtsai., 2011;
Asaithambi és mtsai., 2014) végzett kísérletek eredményeivel. Más, sejtvonalakon végzett
kísérletek szerint viszont az oxidatív stressz a PKD sejten belüli eloszlásának megváltozását
nem indukálja (Storz és mtsai., 2005).
Saját kísérleteink azt mutatták, hogy a nukleáris fehérjefrakcióban a teljes PKD
mennyisége az 1 órás H2O2 kezelési időpontban érte el a maximumát, majd folyamatos
csökkenést követően a kezelés 6. órájára a kiindulási, kontroll szint alá csökkent. A kezelés
során a sejtmagban meghatározott pS916/PKD arány változatlan maradt. Ezek az eredmények
együtt utalnak arra, hogy a PKD H2O2 hatására a sejtmagban is tranziens jelátviteli
folyamatban vehet részt, amin keresztül akár a PKD neuroprotektív hatása is közvetítődhet.
Nem-idegi sejttípusokban a PKD ismert közvetlen, sejtmagban található interakciós
partnerei a HDAC5 (nuclear class II histone deacetylase 5) és a HDAC7, amelyeken keresztül
a PKD például a szív hipertrófia folyamatában (Vega és mtsai., 2004), illetve a
sejtdifferenciációs (Dequiedt és mtsai., 2005; Jensen és mtsai., 2009) folyamatokban tölt be
szabályozó szerepet. Idegsejtekben a PKD sejtmagon belüli tevékenységéről egyelőre kevés
adat áll rendelkezésünkre. Primer hippokampális neuronokban kimutatták, hogy a HDAC5
PKD-függő módon foszforilálódhat és kerülhet ki a sejtmagból. Így a PKD közrejátszhat a
ketamin által előidézett viselkedés-szabályozásban (Choi és mtsai., 2015), illetve az
eritropoetin citokin neurotrófikus, anti-apoptotikus hatásának érvényesítésében is (Jo és
mtsai., 2016). Ez utóbbi eredmény fényében a későbbiekben érdemes lenne megvizsgálni a
PKD HDAC fehérjékre gyakorolt hatását oxidatív stressz esetében is.
6.4.3. A PKD mitokondrium-asszociáltságának jelentősége
A kináz aktivitás-deficiens PKD mutánst a külső mitokondriális membránon azonosító
elektronmikroszkópos felvételeket (Liliom és mtsai., 2017) fénymikroszkópos vizsgálattal
kiegészítve megállapítottuk, hogy az endogén PKD enzimatikus tevékenysége a
mitokondriumok közelségében is kimutatható. Hasonló jelenséget mutattak ki néhány nem
idegi sejttípussal dolgozó tanulmányban is (Storz és mtsai., 2000; Storz és mtsai., 2005;
80

Cowell és mtsai., 2009; Zhang és mtsai., 2015), de a primer idegsejtekből nyert eredményeink
megerősítéséhez további kísérletek szükségesek. Egyrészt a konvencionális konfokális
mikroszkópia felbontása nem elegendő ahhoz, hogy biztosan kijelenthessük, az általunk
detektált fluoreszcens jelek közvetlenül a mitokondriális membrán mentén elhelyezkedő
endogén PKD aktivitásra utalnak. Másrészt elektronmikroszkópos vizsgálataink során kináz
inaktív, mutáns PKD-val dolgoztunk. Sajnos, a kereskedelmi forgalomban jelenleg nem
érhető el megfelelő ellenanyag ahhoz, hogy az endogén PKD sejten belüli helyzetét
pontosabban, az egyes izoformákat elkülönítve lehessen vizsgálni neuronokban. Mindenesetre
megfigyelésünk alapján a PKD aktivitás fontos lehet a megfelelő mitokondriális működés
fenntartásához.
Nem-idegi

sejtekben

az

eddig

publikált

eredmények

alapján

a

PKD

mitokondriumokhoz kötött szerepei közé tartozik a mitokondriumoktól induló jelátviteli
folyamatok (Storz és mtsai., 2005; Cowell és mtsai., 2009), valamint a mitokondriális ROSérzékenység befolyásolása (Zhang és mtsai., 2015). Eredményeink önmagukban ugyan nem
képeznek egyértelmű bizonyítékot arra, hogy az oxidatív stressz által aktivált PKD
mitokondriális asszociációhoz kötve fejtene ki neuroprotektív hatást, ám az ennek
felderítésére irányuló további kísérletekhez kiindulópontot jelenthetnek.
6.4.4. Az autofágia mint a PKD neuroprotektív hatását közvetítő útvonal
A PKD autofágiában betöltött esetleges szerepét illetően eddig kevés, ám
ellentmondásos eredmény született. Nem-idegi sejtvonalon kimutatták, hogy a PKD
túltermeltetése önmagában előidézi az autofágia indukcióját, illetve, hogy az enzim képes
közvetlenül foszforilálni és aktiválni a VPS34 kinázt (Eisenberg-Lerner és Kimchi, 2012).
Egy szívizomszöveten vizsgálódó publikáció szerint ezzel ellentétben a PKD csendesítése
növelte az autofágia mértékét. Eredményeik szerint a PKD az autofágiát az MTOR jelátviteli
útvonalra kifejtett hatásán keresztül gátolja (Zhao és mtsai., 2017). Mellrák eredetű sejtvonal
esetében a PKD3 izoforma csendesítésekor az autofágiára jellemző markerek mennyiségének
növekedését figyelték meg (Huck és mtsai., 2014).
Az autofágia és a PKD tevékenység közötti kapcsolatot idegsejtekben feltáró
tanulmány ezidáig nem született. Saját kísérleteink során nem vizsgáltuk, hogy a PKD képese az autofágia szabályozásában közvetlenül szerepet játszó fehérjék működésének
foszforiláláson keresztüli modulálására. Azt azonban megfigyeltük, hogy a kbNB 142-70,
PKD-specifikus gátlószer hozzáadása csökkentette az LC3B-II mennyiségét mind
önmagában, mind oxidatív stressz esetén – utóbbi esetben elsősorban abban az idő81

intervallumban, amikor Western Blot, valamint mikroszkópos vizsgálataink eredményei a
PKD aktivitás fő időszakát mutatták ki (1-3 órával a H2O2 kezelés elindítása után). Ezek az
eredmények arra engednek következtetni, hogy a PKD a kortikális idegsejtekben is szerepet
játszik az autofágia szabályozásában.
Annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy a PKD pozitív vagy negatív hatással
van-e a folyamatra, további kísérletek szükségesek, ám az eddig megjelent publikációk,
valamint saját eredményeink alapján érdemes lenne megvizsgálni, hogy a PKD aktivitás
neuroprotektív hatása érvényesülhet-e az autofágia fokozásán keresztül. Ígéretes eredmény,
hogy az autofágiát specifikusan fokozó AUTEN99 és AUTEN67 jelenlétében a tenyészett
idegsejteknél oxidatív stressz esetén tapasztalható életképesség-csökkenés kisebb mértékűnek
tűnik.

6.5. Kitekintés
Az akut agyi érkatasztrófa kezelésére egyelőre egyedül az érelzáródást okozó vérrög
farmakológiai úton történő megszüntetése (trombolízis) a hatásos gyógymód (Belayev és
mtsai., 2012). Bár rágcsálókban sikerült az indukált iszkémia/reperfúzió kezelésére a placebo
hatást meghaladó hatóanyagokat létrehozni, az eddigi klinikai vizsgálatok hatékony
gyógyszereket még nem eredményeztek (O'Collins és mtsai., 2006; Grupke és mtsai., 2015).
Mindennek következtében fontos a stroke során létrejövő sejtpusztító folyamatokban részt
vevő további fehérjék, mint esetleges gyógyszerjelöltek kutatása.
A PKD fehérjék elméleti szinten már felmerültek, mint lehetséges stroke
gyógyszerjelöltek. Egyelőre azonban túl kevés idegsejteken végzett kutatási eredmény – ezek
között is csak néhány in vivo vizsgálattal – jelent meg ahhoz, hogy az enzimet célzó
gyógyszermolekulák tesztelése megkezdődhessen. In vivo stroke modellekben a PKD
csendesítésével kimutatták az enzim neuroprotektív hatását (Stetler és mtsai., 2012), de a
PKD aktivitás mesterséges növelésének hatását nem vizsgálták. Az in vivo előidézett
excitotoxicitás szövetkárosító hatását a konstitutívan aktív PKD túltermeltetése enyhítette
(Pose-Utrilla és mtsai., 2017), azonban egy ilyen típusú kezelés nem lenne reális emberi
alanyokban. Míg a stroke kezelését célzó PKD moduláció gyakorlati alkalmazhatóságának
felméréséhez további in vitro és in vivo vizsgálatok szükségesek, a PKD neurotoxikus
hatásokra adott sejtválaszban betöltött szerepének, valamint az enzim által szabályozott
downstream útvonalak megértése – akár újabb potenciális gyógyszerjelöltek felfedezése révén
– mindenképpen hasznos lépést jelent a jövő gyógymódjai irányába.
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7. Összefoglalás
Az alternatív diacil-glicerin receptoroknak is nevezett protein kináz D (PKD) enzimek
a szerin/treonin kinázok csoportján belül önálló családot alkotnak. A PKD család változatos
szerepet tölthet be, ahol az enzimen keresztül történő szabályozás erősen függ a sejttípustól,
illetve a PKD sejten belüli elhelyezkedésétől. Annak ellenére, hogy a PKD izoformák a
központi idegrendszerben már igen korán és nagy mennyiségben kifejeződnek, a PKD
idegsejtekben betöltött szerepéről egyelőre keveset tudunk.
Az akut agyi érkatasztrófa során lezajló legfontosabb molekuláris szintű események
közé tartoznak az oxidatív stressz és az excitotoxicitás, amelyek az idegsejtek késleltetett
pusztulását idézik elő az érintett agyterületen. Nem neuronális sejttípusokból ismert az a
protektív jelátviteli útvonal, amely szerint az oxidatív stressz hatására aktiválódó PKD a
kanonikus NFkB jelátvitel által közvetített génátíródás indukálásán keresztül járul hozzá a
sejt túlélésének biztosításához.
Doktori munkám fő célja az volt, hogy meghatározzam a PKD által irányított, túlélést
befolyásoló folyamatok mechanizmusát egér primer kortikális idegsejtekben. Több független
módszerrel is igazoltuk, hogy a hidrogén-peroxid által kiváltott oxidatív stressz előidézi a
PKD aktivációját. Glutaminsav hozzáadásával indukált excitotoxicitás hatására ugyanakkor
ezt a változást nem figyeltük meg. Az oxidatív stressz által aktivált PKD eredményeink
szerint neuroprotektív szerepet játszik, ez a hatás azonban nem az NFkB jelátviteli útvonalon
keresztül érvényesül. Bár megfigyeltük a kísérleti rendszerünkben kifejeződő kanonikus
NFkB útvonal tagok foszforilálódását hidrogén-peroxid kezelés hatására, az IkBa lebomlását,
a RelA sejtmagba történő áthelyeződését, valamint az NFkB kötőhely által vezérelt
génexpresszió fokozódását nem tudtuk kimutatni. Eredményeink szerint kortikális
idegsejtekben a kanonikus NFkB-mediált génátíródás indukálódását az oxidatív stressz
egyáltalán nem idézi elő.
Mikroszkópos vizsgálatokkal igazoltuk, hogy a PKD a mitokondriumok működését is
befolyásolhatja. Doktori munkám során szintén igazoltam, hogy az autofágia fokozására
képes AUTEN67, valamint AUTEN99 vegyületek csökkentik az oxidatív stressz által
előidézett idegsejt-pusztulást. Kimutattuk azt is, hogy a PKD a kísérleti rendszerünkben képes
az autofágia befolyásolására hidrogén-peroxid kezelés esetében. Mindezek alapján
elképzelhető, hogy a PKD oxidatív stressz során kifejtett, protektív hatása a mitokondriális
működés szabályozása mellett az autofágia befolyásolásán keresztül is érvényesülhet.
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8. Summary
Protein kinase D (PKD) enzymes, also regarded as alternative diacyl-glycerol
receptors, belong to the family of serine/threonine kinases. The wide range of PKD functions
are highly cell type-specific, and depend strongly on the intracellular localization of the
enzyme. Despite the large amount of PKD expressed in the central nervous system already
from early development, neuron-specific roles of PKD are still under investigation.
Oxidative stress and excitotoxicity are among the most important neurotoxic events
during stroke, and are behind the delayed cell death observed in the affected areas of the
brain. In non-neuronal cells, a PKD-mediated signaling pathway has already been described
in response to oxidative stress, where PKD-mediated neuroprotective effects are due to the
activation of the canonical NFkB pathway.
The main aim of this work was the elucidation of PKD-mediated signaling affecting
cell survival in primary cortical neurons from the mouse. Oxidative stress induced by
hydrogen peroxide resulted in the activation of PKD, which we confirmed with several
different methods. Glutamate-induced excitotoxicity, on the other hand, did not activate PKD
in the neurons. Oxidative stress-induced PKD activity had a neuroprotective effect, but this
was independent from NFkB signaling. Although increased phosphorylation of the canonical
NFkB pathway members was confirmed in response to hydrogen peroxide treatment, this was
not complemented by IkBa degradation, the nuclear translocation of RelA, or kB site-driven
gene expression. According to these results, canonical NFkB pathway activation was not
induced by oxidative stress in our cortical cultures.
On the other hand, mitochondrium-specific PKD localisation and functions were
suggested by microscopic analysis, raising the possbility for a mitochondrium-dependent
alternative pathway to evoke neuroprotection by PKD activation. AUTEN67 and AUTEN99,
which enhance autophagy in primary cortical neurons, attenuated the severity of cell death
induced by oxidative stress. As PKD was found to affect autophagy in case of hydrogen
peroxide treatment, autophagy-dependent mechanisms also emerged as possible alternative
conveyors of neuroprotective PKD functions.
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