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Bevezetés 

A fehérjék poli (ADP-ribozil)ációja a poli (ADP-ribóz) polimerázok 

(PARP) által mediált poszttranszlációs modifikáció. Ezen enzimek a negatív 

töltéssel rendelkező poli (ADP-ribóz) (PAR) polimereket szubsztrátjuk, a NAD+ 

felhasználásával hozzák létre. 

Közülük a PARP-1 felelős a PARilációs aktivitás 90%-áért. Ez a magban 

elhelyezkedő enzim nagy mennyiségben van jelen az eukarióta sejtekben, 

kivéve az élesztő gombákban és a neutrofil granulocitákban. Katalitikus 

aktivitását DNS törésekhez kapcsolódása stimulálja. A PARP alapvető 

aktivátorai DNS töréseket kiváltó tényezők, mint például az ionizáló sugárzás, a 

genotoxikus anyagok, az endogén oxidánsok és a szabadgyökök. Ugyancsak 

PARP aktivációt váltanak ki azok az állapotok, melyek intracelluláris oxidánsok 

és szabadgyökök képződéséhez vezetnek, mint például a hipoxia-

reoxigenizáció, gyulladásos folyamatok és emelkedett glükóz koncentráció.  

Ezekben az állapotokban a szuperoxid és a megnövekedett endoteliális és 

indukálható nitrogén monoxid szitáz (eNOS, iNOS) aktivitásból származó 

nitrogén monoxid (NO) reakciójából egy igen potens oxidáns, a peroxinitrit 

képződik. A peroxinitrit biomolekulákat támad meg: amellett, hogy DNS 

károsodást hoz létre, nitrálja a fehérjék tirozin oldalláncait. 

A PARP-1 fehérje-akceptorai elsősorban a kromatin stuktúrához és a 

DNS metabolizmushoz kapcsolódnak. Emellett automodifikációs reakció során 

az enzim önmagát is PARilálja. A PARP-1 működése fontos a sejtek túléléshez 

és a genom stabilitásához, azonban túlaktiválódás esetén gyorsan NAD+ és ATP 

hiányt, és ennek következtében sejtnekrózist okoz. A PARP ezen kívül 

indukálja az apoptózis indukáló faktor (AIF) transzlokációját a 

mitokondriumokból a sejtmagba, így aktiválva bizonyos apoptotikus 

folyamatokat.  

A PARP aktiváció ugyancsak befolyásolja egyes pro-inflammatorikus 

gének expresszióját. Azáltal, hogy elősegíti az NFκB (nuclear factor-κB) 
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aktivációt és fokozza az AP-1 (activation protein-1) expressziót, emeli az olyan 

AP-1 és NFκB-függő gének expresszióját, mint az iNOS, ICAM-1 (intracellular 

adhesion molecule-1), TNF-α (tumor necrosis factor-α), MIP1-α (macrophage 

inflammatory protein-α) és a kaszpáz-3 (C3). 

Bár korábban úgy vélték, hogy a PARP működését elsősorban DNS-

sérülés felismerő képessége szabályozza, újabb tanulmányok számos endogén 

modulátort azonosítottak. Ilyenek a pajzsmirigy hormonok, az 1,25-

dihydroxyvitamin D3, az ATP, és bizonyos purinok, például a hipoxantin és az 

inozin.  

A gyulladást olyan komplex eseménysorozatok jellemzik, mint a 

leukocita-migráció és a pro-inflammatorikus citokin termelés. A pro-

inflammatorikus citokinek különböző mechanizmusokkal válthatnak ki 

szabadgyökképződést: például xantin oxidáz stimuláció és NADPH oxidázt 

expresszáló neutrofil granulociták toborzása által. Az iNOS fokozott 

expressziója és aktivitása az NO szintézis növekedéséhez vezet. A mindezek 

következtében kialakuló DNS-károsodás PARP-1 aktivációt hoz létre, mely 

tovább erősíti a pro-inflammatorikus szignál transzdukciót, mely újabb, az 

oxidatív stresszt még inkább növelő, leukocitatoborzáshoz vezet. A PARP 

aktiváció az oxidált glutation energiafüggő redukciójának gátlásával is 

felgyorsíthatja ezt a pozitív visszacsatolásos kört.  

A PARP által mediált folyamatok segíthetnek a neutrofil granulociták 

támadása következtében súlyosan sérült DNS-sel rendelkező parenchimális 

sejtek eltávolításában, és mononukleáris sejteket vonzanak a gyulladás 

helyszínére. Azonban, ha a fentebb leírt pozitív visszacsatolásos körök a 

kívánatos, illetve kontrollálható szintnél jobban felerősödnek, az kifejezett 

sejtkárosodáshoz, és ennek következtében szervi működészavarhoz vezethet.    

A PARP-hiány, illetve az enzim farmakológiai gátlásának pozitív hatását 

számos gyulladásos modellben igazolták. Gyulladásos állatmodellekben – 

például Escherichia coli endotoxin (lipopoliszacharid (LPS)), vagy coecum 
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lekötés és punkció (CLP) által kiváltott sokkban – többek között csökkenti a 

halálozást, a máj-, tüdő- és vesekárosodást, a mononukleáris sejtek 

halmozódását és a TNF-α produkciót. 

Ismert, hogy a női nem bizonyos fokú védelmet jelent a szepszissel 

szemben. CLP által indukált szepszis modellben kimutatták, hogy a női nem 

csökkenti a mortalitást, a tüdő- és májkárosodást és a TNF-α termelést.  

Intenzív terápiás osztályon kezelt betegeknél megfigyelték, hogy intenzív 

inzulinkezeléssel elért szoros glikémiás kontroll csökkenti a szepszissel 

szövődött sokszervi elégtelenségből származó halálozást és a kóros gyulladásos 

paraméterek előfordulási gyakoriságát. Ezen kívül az inzulinról kimutatták, 

hogy csökkenti az endotoxin indukált TNF-α felszabadulást.  

A szívben számos állapot okozhat iszkémiás-reperfúziós károsodást. 

Ilyen például a miokardiális infarktus, a kardio-pulmonáris bypass, egyes 

helyreállító műtétek és a keringési sokk. Bár ezekben az állapotokban az 

iszkémiás epizód terápiája a reperfúzió biztosítása, maga a reperfúzió további 

szövetkárosodáshoz vezet, melyben fontos szerepet játszanak a reaktív oxigén 

(ROS) és nitrogén speciesek és a pro-inflammatorikus jelátviteli utak 

aktiválódása. Ezek a folyamatok az úgynevezett „respiratory burst”-höz 

(polimorfonukleáris leukociták toborzása, aktiválása és ennek következtében az 

eredeti gyulladásos válasz és ROS termelés felerősödése) vezetnek. 

A miokardiális infarktus és a kardio-pulmonáris bypass kísérleti 

modelljeiben kifejezett PARP aktivációt figyeltek meg a reperfúzión átesett 

szívizomban, melynek mértéke arányos a kontraktilis diszfunkcióval és a sejtek 

NAD+ és ATP hiányának mértékével.  

A PARP-gátlók pozitív hatásait a miokardiális infarktus és a kardio-

pulmonáris bypass sejtes modelljeiben, perfundált szív kísérletekben, illetve 

rágcsáló és nagyállat modellekben is bizonyították. E hatásokra példa a. a 

szívizomnekrózis csökkenése, b. a szív kontraktilitásának növekedése, c. a 

miokardium intracelluláris energiájának növekedése, d. a gyulladásos 
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mediátorok expressziójának csökkenése, e. a reperfundált szívizom neutrofil 

infiltrációjának csökkenése.  

Újabb kutatások kimutatták, hogy helyi reakciók, például miokardiális 

infarktus, szisztémás PARP aktivációhoz vezethetnek. Ezt bizonyítja, hogy 

miokardiális infarktuson átesett patkányok keringő leukocitáiban PARP 

aktiváció figyelhető meg. 

A PARP farmakológiai gátlószerei különböző indikációkban – például 

kardioprotekció, malignus tumorok – az emberi kipróbálás közelében, illetve a 

klinikai vizsgálatok egyes fázisaiban vannak. 

Ezen anyagok fejlesztése során – különösen a klinikai kipróbálásoknál – 

nagy jelentőséggel bír egy olyan vizsgálat, mely megfelelően tükrözi a PARP 

aktiváció mértékét és a PARP-gátlás hatékonyságát, és emellett könnyen 

hozzáférhető mintán elvégezhető. Abban az esetben, ha a keringő leukociták 

PARP aktivációjának mérése nem csupán miokardiális infarktuson átesett 

patkányokban, hanem egyéb betegségekben és humán vizsgálatokban is 

megfelelne e feltételeknek, alkalmas volna erre a szerepre.  
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Célok 
Célunk új, a PARP működését befolyásoló anyagok azonosítása, illetve 

annak tesztelése, hogy a keringő leukociták PARP aktivációjának mérése 

megfelelően tükrözi-e a PARP aktiváció mértékét és a PARP-gátlás 

hatékonyságát.  

 

Specifikus kérdéseink a következők voltak: 

 

1. Van-e nemi különbség a gyulladásos illetve érválaszban endotoxin 

sokk esetében? A PARP-gátlók hatása e válaszra függ-e a nemtől? 

 

2. Van-e összefüggés a hiperglikémia, az inzulinkezelés és a PARP 

aktiváció között endotoxin sokkban? 

 

3. Megfigyelhető-e a keringő leukociták PARP aktivációja miokardiális 

infarktuson átesett emberekben? 

 

4. Tükrözi-e a keringő leukociták PARP aktivációja a patológiás állapotot 

és a PARP-gátlás hatékonyságát? 
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Anyagok és módszerek 
A kíséretek és vizsgálatok az intézményi és területi etikai bizottság jóváhagyása 

alapján történtek. Emberi alanyok esetében a résztvevőktől előzetes írásos 

beleegyezést kértünk. 

 

Kísérleti protokollok

1. Egerek 5 fős csoportjai (hím és nőstény vad típus, ovariectomizált 

nőstény, PARP knockout hím és nőstény) intraperitoneálisan (i.p.) 1 mg/kg 

LPS-t kaptak, majd 90 perc elteltével mértük a TNF-α szintet. A PARP-gátló 

PJ-34-et (10 mg/kg i.p.) 30 perccel az LPS injekció előtt adtuk. A nőstény 

egerek egy csoportjában az LPS dózist 30 mg/kg-ra emeltük.  

Nőstény és hím Wistar patkányok (350-400 g) i.p. 30 mg/kg PJ34-gyel, 

illetve annak vivőanyagával (fiziológiás sóoldat) történő kezelés után 

intravénásan (i.v.) 10 mg/kg LPS-t kaptak. 3 órával ezután a mellkasi aortát 

kivettük, és mértük az acetilkolinra adott endotélium-függő relaxációs választ. A 

PARP aktiváció mértékét keringő leukocitákban áramlásos citometriával 

vizsgáltuk. 

2. Azonos korú, 350–400 g súlyú hím Wistar patkányok (n=16) egyszeri 

i.v. 15 mg/kg LPS-t kaptak, majd az állatokat 5 egység rapid szubkután 

inzulinnal (n=8 esetben), illetve ennek vivőanyagával (n=8 esetben) kezeltük. A 

kontroll csoport (n=8) kezeletlen maradt. Az állatok vércukorszintjét 

rendszeresen mértük (Accu-Check). Három óra elteltével az állatokat N2O-

Narcothan keverékkel altattuk. A PARP aktiváció méréséhez perifériális 

leukocitákat izoláltunk, illetve mértük a szérum TNF-α szintet.  

Az inzulinkezelés közvetlen hatását a PARP aktivációra in vitro 

sejtkultúra kíséretekben vizsgáltuk. Hím Wistar patkányoktól (300-350g) vért 

vettünk, és 30 mM glükózt (10nM inzulinnal, vagy a nélkül) tartalmazó RPMI 

médiumban 1:10 arányban hígítottuk, majd 24 óráig 37 °C-on (5% CO2) 

inkubáltuk. A mononukleáris sejteket Histopaque-1083 segítségével izoláltuk. 
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Humán köldökzsinór endoteliális sejteket (HUVEC) 2% FBS-t, 0,1% 

rekombináns humán EGF-et, 0,4% borjú agykivonatot, 0,1% gentamicint, 0,1% 

hidrokortizont és 30 mM glükózt (10nM inzulinnal, vagy a nélkül) tartalmazó 

EBM (Endothelial Basal Medium) médiumban tenyésztettünk. A PARP 

aktivitást Western-blot segítségével vizsgáltuk.  

3. A vizsgálatban a budapesti Országos Egészségügyi Központba 2004 

októbere és 2005 februárja között primer perkután koronária intervencióra (PCI) 

beutalt 15 ST-szakasz elevációjával járó miokardiális infarktussal (STEMI) 

diagnosztizált kardiovaszkuláris beteg vett részt. Azonos korú stabil angina 

pectorisban szenvedő elektív koronária angiográfián (n = 6) vagy elektív PCI-n 

(n = 9) átesett betegeket negatív kontrollként párhuzamosan vizsgáltunk. A 

betegektől 4 különböző időpontban – (1) angiográfia előtt, (2) 15 perccel az 

infarktust okozó, vagy a tágítandó koronária artéria megnyitását követően, (3) 

24 ± 4 órával a PCI-t követően, és (4) 96 ± 4 órával a PCI után – vénás vért 

vettünk, melyet natív, heparint, vagy EDTA-t (etiléndiamin-tetraecetsav) 

tartalmazó vérvételi csövekbe gyűjtöttük. Immunhisztokémia és Western-blot 

céljára perifériás leukocitákat izoláltunk. Ezen kívül mértük a plazma 

hidrogénperoxid és a szérum 8OHdG (8-hidroxi-2′-deoxiguanozin) 

koncentrációját. 

 

Érreaktivitás-mérés patkányból izolált aortagyűrűkön

A mellkasi aortát megtisztítottuk a környező zsírszövettől és 3-4 mm 

széles gyűrűket vágtunk belőle, melyeket melegített (37 °C) és oxigenált (95% 

O2, 5% CO2) Krebs oldatot (CaCl2 1.6 mM; MgSO4 1.17 mM; NaCl 130 mM; 

NaHCO3 14.9 mM; KCl 4.7 mM; KH2PO4 1.18 mM; Glukóz 11 mM) 

tartalmazó szervkádban inkubáltunk. Az izometriás feszülést izometriás 

transzduszerrel mértük. 1,5 gramm előfeszítést alkalmazunk, és 60 percig 

hagytuk equilibrálódni az érgyűrűket. Majd mértük az adrenalinnal (10-7 M) 

kiváltott prekontrakciót követő acetilkolinra (10-9 és 3x10-4 M között) adott 
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dózisfüggő relaxációs választ. A kísértetet csoportonként 5-6 pár érgyűrűn 

végeztük el. 

 

Immunhisztokémia 

Az immunhisztokémiai vizsgálatokat metanollal fixált leukocita 

keneteken végeztük. A keringő leukocitákat teljes vérből patkányok esetében 

Histopaque-1083, emberek esetében pedig Histopaque-1077 segítségével 

izoláltuk. A tirozin nitráció mértékét jelző 3-nitrotirozin festésére anti-

nitrotirozin (NT) nyúl poliklonális antitestet használtunk. A PAR kimutatását, 

antigén feltárást követően, egér monoklonális anti-PAR antitesttel végeztük. Az 

AIF jelölésére nyúl poliklonális anti-AIF antitestet használtunk. Másodlagos 

antitestként biotinált ló anti-egér immunglobulin vagy kecske anti-nyúl 

immunglobulin antitest szolgált. A jelölést tormaperoxidáz-konjugált avidin és 

diaminobenzidin segítségével vizualizáltuk. Háttérfestésként NFR-t (nuclear fast 

red) vagy hematoxilint használtunk. A NT illetve AIF pozitív sejtek arányának 

meghatározásához minden tárgylemezen legalább 300 sejtet számláltunk meg, 

és az eredményt a megszámlált sejtek százalékában adtuk meg. A PAR ellen 

festett kenetek értékeléséhez 10 fokú szemi-kvantitatív PAR-pozitivitás skálát 

állítottunk fel (1: nincs festődés, 2: gyenge citoplazmatikus festődés, 3: erős 

citoplazmatikus festődés, 4: citoplazmatikus festődés néhány pozitív maggal, 5: 

a magok körülbelül 50%-a pozitív, 6: a magok körülbelül 75%-a pozitív, 7: 

általános magi festődés néhány negatív maggal, 8: minden mag pozitív, 9: erős 

festődés minden magban, 10: nagyon erős festődés minden magban). Ezeket a 

műveleteket minden esetben vakon végeztük. 

Áramlásos citometria 

Az izolált leukociták Cytofix/Cytoperm Fixation/Permeabilization 

Solution Kit-tel történő fixálását és permeabilizálását követően az intracelluláris 

PAR festésére primer antitestként egér monoklonális anti-PAR antitestet 
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használtunk. A fixációt követően minden eljárást Cytoperm oldatban végeztünk. 

Izotípus kontrollunk egér IgG3κ izotípus (anti-KLH) volt. Szekunder 

antitestként FITC-konjugált kecske poliklonális anti-egér immunglobulin 

antitestet használtunk. Az áramlásos citometriai méréseket FACSCalibur-on 

végeztük. A Forward Scatter (FSC) és Side Scatter (SSC) diagrammon Régió 1 

(R1)-ként definiáltuk azt a területet, ahol a limfocitákra jellemző FSC-rel és 

SSC-rel rendelkező sejtek helyezkednek el. Minden minta esetében izotípus 

kontrollal festett sejtek szolgáltak negatív kontrollként. A fluoreszcens adatok 

logaritmikus skálán történő gyűjtését addig folytattuk, amíg elértük a 

megszámlált 10 000 R1 sejtszámot. A PAR hisztogrammokon a kapu (gate) R1 

volt.  

 

Western-blot 

HUVEC és mononukleáris sejteket forró lízispufferben (1% TRIS, 1% 

SDS) lizáltuk. A lizátumot centrifugáltuk, és a Western-blot elvégzéséhez a 

felülúszót használtuk. Egy well-be 10 μg fehérjét töltöttünk fel. A primer 

antitest egér monoklonális anti-PAR antitest volt, másodlagos antitestként 

tomaperoxidázzal konjugált kecske poliklonális anti-egér IgG antitestet 

használtunk. A blotokat kemilumineszcens módszerrel hívtuk elő. 

 

Biokémiai vizsgálatok 

A szérum TNF-α szintjét szendvics ELISA (Enzyme-Linked 

ImmunoSorbent Assay) módszerrel mértük. 

Az EDTA-s plazma mintákban OxyStat próba segítségével mértük a 

teljes hidrogénperoxid koncentrációt. 

A szérum 8OHdG szintjét monoklonális 8OHdG antitesten alapuló 

kompetitív ELISA-val mértük. A gyártó ajánlása szerint a mintákat a próba 

elvégzése előtt ultrafilter használatával tisztítottuk. 
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Statisztikai elemzés 

Az eredményeket átlag ± SEM-ként adtuk meg. Az átlagok 

összehasonlításához a feltételeknek megfelelően varianciaanalízist követő 

Bonferroni- vagy Tukey-féle post-hoc tesztet, vagy t-tesztet használtunk. Abban 

az esetben, ha az adatok nem normál eloszlást mutattak, Statistica 6.0 program 

segítségével nem-parametrikus tesztet végeztünk. A különböző betegcsoportok 

független paramétereinek kapcsolatát Mann-Whitney U teszttel vizsgáltuk. A 

függő változók analíziséhez Wilcoxon matchedpairs tesztet használtunk. A 

különbségeket akkor tekintettük szignifikánsnak, ha p < 0.05 volt. 

 

Eredmények 
1. Azt találtuk, hogy LPS kezelést követően a nőstény egerek kevesebb 

TNF-α-t termelnek, mint a hímek. A PARP katalitikus aktivitásának PJ34-gyel 

történő gátlása csökkentette a hímek TNF-α termelését, azonban a nőstények 

esetében nem okozott további csökkenést. Nőstény állatokban a PARP-gátlás 

abban az esetben sem ért el szignifikáns csökkenést a TNF-α termelésben, ha 

azok kiinduló TNF-α szintje a magasabb LPS dózisnak köszönhetően a 

hímekéhez hasonló volt. Míg PARP-1 knockout hím állatokban az LPS 

csökkent TNF-α termelést váltott ki, addig nőstényekben (melyek már eleve 

rezisztensek e tekintetben) a PARP-1 genetikai inaktivációja nem jelentett 

további védelmet. Ovariectomizált egerekben az LPS nagyobb mértékű TNF-α 

szint növekedést váltott ki, mint kontroll nőstényekben (8582 ± 1187 vs. 5504 ± 

806 pg/ml, n = 5). Az ovariectomizált állatokban továbbá a TNF-α termelés 

ismét PARP-gátló érzékeny volt, a PARP-gátló a TNF-α szintet 4668 ± 1187 

pg/ml - ra (n = 5, P < 0.05) csökkentette. 

A keringő leukociták PARP aktivitásának áramlásos citometriával történő 

mérése alapján nem volt különbség a hím és nőstény patkányok kiindulási 



 12

PARP aktivitása között. Az LPS kezelés szignifikáns PARP aktivitás 

növekedést okozott mind hím, mind nőstény állatokban. Azonban a PARP PJ34-

gyel történő farmakológiai gátlása nőstényekben nem, csak hímekben 

csökkentette a PARP aktivitását. 

Az LPS kezelés csak hímekből származó érgyűrűkön okozott szignifikáns 

endotélium-függő relaxációs képesség csökkenést. Míg hímek esetében a 

PARP-gátló PJ34 előkezelés megakadályozta az LPS indukált endotélium 

diszfunkció kialakulását, addig LPS-sel kezelt nőstényekben kis mértékben még 

gyengítette is a relaxációs választ. 

 

2. Az LPS kezelés az első 120 percben szignifikáns hiperglikémiát 

okozott. A legmagasabb vércukorszintet 60 perccel az LPS injekció után 

mértük. A patkányok vércukorszintje a második órában fokozatosan csökkent és 

180 perccel az LPS beadása után visszatért a kiindulási szintre vagy akár az alá. 

Az inzulinkezelés megakadályozta az LPS indukált hiperglikémiát. 

A keringő leukociták PAR tartalma, mely jellemzi PARP aktivitásukat, 

LPS hatására szignifikánsan nőtt. Az inzulinkezelés megakadályozta a PARP 

aktiválódását. 

Három órával az LPS injekciót követően szignifikáns szérum TNF-α 

szint emelkedést mértünk, melyet az inzulinkezelés csökkentett. 

Említésre méltó, hogy míg az inzulin teljes mértékben képes volt 

megakadályozni a PARP aktivációt, addig a TNF-α termelést csak részlegesen 

tudta gátolni. Ezek az eredmények azt sugallják, hogy endotoxémiában a TNF-α 

felszabadulást kiváltó számos faktor közül a PARP aktiváció az egyik tényező. 

Sejtkultúra kísérletek során Western-blot analízist végezve azt találtuk, 

hogy 30mM glukózt tartalmazó sejtkultúra médiumban tenyésztett HUVEC és 

mononukleáris sejtekben az inzulin csökkentette a fehérjék PARilációjának 

mértékét. Ez a megfigyelés arra utalhat, hogy az inzulin kis mértékű, bár 
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szignifikáns, in vivo vércukorszint csökkentő szerepétől független, direkt 

hatással bír a PARP aktivitására. 

  

3. A vizsgálatban résztvevő STEMI-s betegek többsége férfi volt, és 

kórelőzményükben több kardiovaszkuláris rizikófaktor szerepelt. Felvételükkor 

mindegyiküknek nem múló mellkasi fájdalma (maximum 12 óra) volt és 

minimum két egymást követő EKG-juk ST elevációt (≥ 2 mm) mutatott. A 

koronária angiográfia minden esetben szubtotális vagy totális koronária artéria 

elzáródást jelzett, a sikeres rekanalizációt PCI-t követően a magas TIMI 

(trombolysis in myocardial infarction) áramlási sebesség igazolta. A 

miokardium tényleges károsodását az emelkedett kreatin kináz (CK)/CK-MB 

szintek bizonyították. 

A koronária reperfúzió nem fejtett ki közvetlen hatást a plazma 

hidrogénperoxid szintjére, a PCI előtti és utáni értékek között statisztikailag nem 

volt különbség. A teljes hidrogénperoxid koncentráció szignifikáns emelkedését 

24 és 96 órával az akut kardiovaszkuláris eseményt követően figyeltük meg. A 

stabil anginában illetve miokardiális infarktusban szenvedő betegek kiindulási 

értékei között nem volt különbség. A primer PCI-s csoporthoz hasonlóan a 

stabil anginában szenvedő kontroll csoportban is hasonló értékeket mértünk a 

koronarográfia előtt és után.  

A peroxid szinttel ellentétben a primer PCI-vel létrehozott sikeres 

miokardiális reperfúzió határozott és gyors 8OHdG szint emelkedéshez vezetett, 

mely azonnali, szisztémás, reperfúzióhoz kapcsolódó DNS-károsodásra utal a 

PCI-n átesett STEMIs betegekben. A peroxid szinttől eltérően a 8OHdG szintek 

96 óra múlva normalizálódtak. A kontroll stabil anginás betegek szérum 8OHdG 

koncentrációi statisztikailag nem különböztek a pre-PCI STEMI értékektől.  

Az immunhisztokémia és a Western-blotok denzitometriás értékelése a 

keringő leukocitákban a primer PCI-vel létrehozott miokardiális reperfúzió 

következtében azonnali szignifikáns PARP aktivációt igazolt. A szérum 8OHdG 
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szintek kinetikájához hasonlóan az izolált leukociták PARP aktivitásának 

növekedése is a miokardiális reperfúziót követően gyorsan kialakult és ezt 

követően az idő előrehaladtával csökkent. Fontos eredmény, hogy az elektív 

PCI-n átesett betegekben a PCI után nem alakult ki PARP aktiváció. Ezek a 

megfigyelések arra utalnak, hogy a PARP aktiválásához szükség van a 

reperfúzót megelőző szignifikáns miokardiális iszkémiára. A kiindulási PARP 

aktivitás a stabil anginás és a STEMIs betegekben hasonló volt. 

Az izolált sejtek immunhisztokémiai festése a PCI-t követően az azt 

megelőzőhöz képest a tirozin nitráció mértékének szignifikáns növekedését 

mutatta. A nitrotirozin pozitív sejtek számlálása során ismét a gyors kinetikát 

figyeltük meg: a tirozin nitráció közvetlenül a PCI után volt a legkifejezettebb, 

majd a 96. órára csökkent. A beavatkozást megelőzően nem volt különbség a 

kontroll és STEMIs betegek nitrotirozin pozitív sejtjeinek számában. Ezzel 

ellentétben az AIF magba történő transzlokációjának mértéke lassú növekedést 

mutatott, és a PCI-t megelőző értékhez képest a 4. napra lett szignifikáns.  
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Megbeszélés 
1. Eredményeink azt mutatták, hogy LPS-sel kezelt nőstény 

egerekben/patkányokban az LPS-inkukált endotélium diszfunkció kialakulása 

kifejezetten csökkent mértékű, és a hímekkel ellentétben a PARP farmakológiai 

gátlása nem biztosít további védelmet. A TNF-α termelésben megfigyelt nemek 

közötti különbség ovariectomia hatására részben megszűnt. A hímekben a 

PARP-gátlás és a női nem hasonló mértékű védelmet nyújtott a kísérletekben 

vizsgált gyulladásos/kardiovaszkuláris eseményekkel szemben. Ezeknek az 

eredményeknek megfelelően a keringő leukocitákban azt figyeltük meg, hogy a 

PARP PJ34-gyel történő farmakológiai gátlása csak hím patkányokban 

csökkentette az LPS indukált PARP aktivációt, nőstényekben nem. 

In vitro gel shift assay-t végezve kimutatták, hogy a PARP-1 és az 

ösztrogén receptor-α (ERα) egymással együttműködve kapcsolónak a DNS-hez, 

és ezt az interakciót az ösztrogén jelenléte tovább erősíti. A kialakuló komplex a 

PARP-ot a DNS specifikus régióihoz kötheti megnehezítve a cink-ujjak számára 

a DNS törésekhez való hozzáférést és azok felismerését. E megfigyelések arra 

utalnak, hogy az ösztrogén a PARP újonnan megismert endogén gátlószere. 

A PARP farmakológiai gátlószereinek fejlesztése több indikációban a 

klinikai kipróbálás közelében van, például miokardiális infarktusban és egyes 

malignus daganatokban. Mivel miokardiális infarktus elsősorban férfiakban és 

posztmenopauzában lévő nőkben alakul ki, a PARP reakcióinak nemi 

különbözősége nem kérdőjelezi meg a PARP-gátlók klinikai kipróbálásának 

jogosságát férfiak mellett nőkben sem. A rákos sejtek PARP-gátló érzékenysége 

általában magára a daganattípusra jellemző. Mindezek ellenére további alapos 

vizsgálatokra van szükség, és az elkövetkező klinikai vizsgálatokban figyelembe 

kell venni az esetleges nemi különbségeket.  

 

2. Kísérleteinkben kimutattuk, hogy patkány endotoxémia modellben az 

inzulinterápia gátolja a PARP aktivációt és csökkenti a gyulladásos mediátorok 
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felszabadulását. Ebből következik, hogy az inzulinkezelés pozitív hatásaiért 

kritikus állapotú betegeknél legalább részben a PARP jelentős túlaktiválása 

miatt kialakuló patológiás következmények gátlása felelős. Másrészről azonban 

a kritikus állapotú betegeken végzett klinikai vizsgálatoknál a jövőben 

figyelembe kell venni az inzulin PARP-gátló hatását. 

 

3. Eredményeink jelentik az első klinikai bizonyítékot miokardiális 

infarktuson átesett betegekben a PARP aktivációjára, melyet keringő 

leukocitában mértünk. Ez a megfigyelés összhangban van azzal az elmélettel, 

hogy emberben a miokardiális infarktust követő PCI által kiváltott lokális 

miokardiális iszkémia-reperfúzió képes szisztémás oxidatív reakciót kiváltani. A 

vizsgált populációban az ST-szakasz elevációjával járó miokardiális infarktust 

követő primer perkután intervenciót szignifikáns szisztémás DNS károsodás, 

PARP aktiváció és AIF transzlokáció kísérte. Másrészről további vizsgálatok 

szükségesek ahhoz, hogy tisztázzuk a vizsgált biokémiai paraméterek 

kapcsolatát a betegség kimenetele, és az olyan klinikai paraméterek között, mint 

a szérum troponin, CK-MB értékek, ejekciós frakció, súlyos szívproblémák és 

kardiovaszkuláris halálozás.  

Megfigyeléseinknek azonban közvetlen terápiás következményei is 

lehetnek. Elméletben – amint azt az a saját megfigyelésünk is alátámaszt, hogy 

emberben primer PCI következtében azonnali PARP aktiváció alakul ki – a 

tervezett reperfúziót megelőző PARP-gátlás több pozitív hatással járhatna, 

amelyek közül a legfontosabb a szívizomsejtek, és így a betegek a túlélésének 

javítása. 

 

4. A keringő leukociták PARP aktivitását patkány endotoxin modellben, 

illetve reperfúziót követően STEMIs betegekben három különböző módszerrel 

mértük: immunhisztokémiával, áramlásos citometriával, illetve Western-blot 

segítségével. A mononukleáris sejtek PARP aktivitása mindegyik vizsgálatban 
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tükrözte a patológiás állapotot és a PARP-gátló terápia hatékonyságát. A 

jövőben ezek a módszerek ellenőrzővizsgálatként szolgálhatnak a PARP-gátlók 

farmakológiai fejlesztése és a klinikai kipróbálások során. Azonban még további 

vizsgálatok szükségesek e módszereknek validálásához, illetve a 

legmegfelelőbb módszer kiválasztásához. 
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Következtetések 
1. Eredményeink alapján a nem és a PARP egymással kölcsönhatásban 

szabályozza az endotoxin által indukált gyulladásos és érválaszt. 

Megfigyeléseink arra utalnak, hogy az ösztrogén a PARP egy újonnan 

azonosított endogén gátlószere.  

 

2. Endotoxin sokkban az inzulinkezelés gátolja a hiperglikémia 

kialakulását, a PARP aktivációt és a TNF-α felszabadulást. Az inzulin PARP-

gátló hatása főképp a vércukorszint csökkentő hatásának köszönhető. 

  

3. A vizsgált populációban a STEMI-t követő PCI-t a keringő 

leukocitákban megfigyelhető emelkedett nitrozatív stressz, PARP aktiváció és 

AIF transzlokáció kíséri. Ezek az első adatok, melyek bizonyítják a PARP 

aktiváció jelenlétét miokardiális infarktusban szenvedő betegekben. 

 

4. Vizsgálatainkban a mononukleáris sejtek PARP aktivitása tükrözte a 

patológiás állapotot és a PARP-gátló terápia hatékonyságát.  

 

A nemi különbségeket és az inzulinkezelés PARP-gátló hatását a jövőben 

figyelembe kell venni a PARP-inhibitorok farmakológiai fejlesztése és klinikai 

kipróbálása során. A keringő leukociták PARP aktivitásának mérése e 

vizsgálatokban ellenőrzőmarkerként szolgálhat.   
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