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Élni vagy halni; autofágia, a kettősjátékos 

Dr. Mészáros Tamás 

 

 

A halál az élet végét jelenti, következésképpen értelmetlen és elkerülendő. Az állítás minden 

bizonnyal megállja helyét, amennyiben a halált az egyed szempontjából szemléljük. Ez a szempont 

azonban önkényes, nincs összhangban a valósággal, hiszen az élővilágot egyedek sokasága jelenti. 

Hasonló következtetésre juthatunk akkor is, ha a sok-sok sejt „egyedből” összeálló többsejtű 

szervezeteket vizsgáljuk. A metazoa élőlények egészséges működéséhez elengedhetetlen a sejtek 

keletkezésének és halálának finom összehangoltsága, kontrollálatlan burjánzásuk és pusztulásuk 

egyaránt végzetes következményekkel járhat.  

A sejthalál az egyedfejlődés integráns része, jól ismert, hogy az idegrendszer kialakulása 

során bizonyos neuron típusok több mint fele elpusztul, és az embrió kezdetben lapátszerű 

végtagjainak ujjai is a felesleges sejtek eliminálásával alakulnak ki, hogy csak néhány eklatáns példát 

említsünk. A sejthalál jelentősége nem ér véget az egyedfejlődéssel. A kifejlett egyedekben a sejthalál 

a feleslegessé vált sejtek eltávolításán túl egyfajta minőségi kontroll szerepet tölt be a károsodott, az 

organizmus egészére nézve veszélyes sejtek eliminációjával. Sejthalál nélkül emellett 

elképzelhetetlen lenne az egyes szervek méretének fenntartása is. Ez utóbbi jelenséget jól 

illusztrálják a patkányokkal végzett májregenerációs kísérletek. A máj egy részének eltávolítása után 

az emelt szintű sejtosztódáson keresztül pótlódik a veszteség, míg a sejtproliferációt és 

májnagyobbodást okozó fenobarbitál kezelést követően a sejtosztódás-sejthalál arány az utóbbi 

javára tolódik el.  

 

Változatok egy témára, a sejthalál típusai 

 

A sejthalál, sokrétű funkciójával összhangban, nem egyetlen jól definiált jelenséget jelent, 

hanem többféle, morfológiailag és funkcionálisan is különböző folyamatot.  A morfológiai 

jellegzetességek alapján a sejthalál három kategóriába osztható (1. ábra): 

Apoptózis, avagy 1-es típusú sejthalál: a sejtek lekerekednek, térfogatuk csökken és a 

sejtmembrán jellegzetes hólyagosodása figyelhető meg. Szubcellulárisan a kromatin állomány 

kondenzálódása, a DNS és a sejtmag fragmentálódása jellemző. Fontos hangsúlyozni, hogy a jól 

látható morfológiai változások ellenére a sejtmembrán az integritását megőrzi. Habár lefűződhetnek 

membránnal határolt citoplazmát és sejtszerveket tartalmazó részecskék, ún. apoptotikus testek, de 

ezek tartalma sem kerül az extracelluláris térbe. Apoptózis során a sejtek felszínén megjelenik a 

normál esetben a sejtmembrán belső lipidrétegébe lokalizált, negatív töltéssel rendelkező, a 

makrofágok számára „falj fel” jelként szolgáló foszfatidil-szerin, így ezek a sejtek fagocitózissal a 

környezetük károsítása nélkül eltávolíthatóak.  

A szakirodalom gyakran használja az apoptózis szinonimájaként a programozott sejthalál 

kifejezést (PCD, programmed cell death), holott szigorúan véve ebbe a kategóriába a következő 

sejthalál típus, az autofágia is beleesik.  

Autofágia (makroautofágia), avagy 2-es típusú sejthalál: a sejtek mérete csökken, és a 

citoplazmában kettős membránnal határolt jellegzetes struktúrák, ún. autofagoszómák jelennek meg. 

A citoplazma egy részét körülölelő autofagoszómák belsejében gyakran láthatóak sejtorganellumok 
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is. Habár az autofágia is vezethet sejthalálhoz, az esetek túlnyomó többségében éppen annak 

ellenében hat, mivel elengedhetetlen szerepe van a károsodott fehérjék, sejtszervecskék és 

patogének eltávolításában, valamint az éhezés során fellépő energia- és aminosav hiány pótlásában.  

Az autofágia nevezéktana körül is van némi fogalomzavar. Ma már több, a későbbiekben 

bemutatásra kerülő kategóriára osztjuk az autofágiát, ennek ellenére az autofágia kifejezést 

elterjedten alkalmazzák egyetlen típus, nevezetesen a makroautofágia megjelölésére. 

Nekrózis, vagy 3-as típusú sejthalál: korai stádiumában a sejt és a sejtszervecskék duzzadása 

látható, ami végül a membránok szakadásához és a sejt teljes líziséhez vezet. A folyamat károsítja a 

környező sejteket, és gyakran gyulladást is eredményez. A nekrózist hagyományosan a sejthalál 

szabályozatlan, passzív formájának tekintjük, de egyre több adat utal arra, hogy a nekrózis is lehet jól 

szabályozott folyamat. A fogalmak pontosításának érdekében mára egyre inkább elfogadott a 

nekroptózis kifejezés a kontrollált nekrózis jelölésére.  

A kórszövettanban a nekrózis kifejezés a sejtek, szövetek elhalását takarja, így általánosabb 

jelentéssel bír, mint a sejtbiológiában. A kórszövettani meghatározás azonban nem nyújt információt 

az elhalást megelőző folyamatról, így az akár lehet fagocitózis hiányában végbement apoptózis 

végeredménye is.   

 

 

 
(D) 

 

1. ábra 

A sejthalál típusok elektronmikroszkópos felvételei. (A és B) Apoptotikus sejt szövettenyésztő lemezen, illetve 

fejlődő szövetben. (B) A szöveti felvételen  jól látható, amint az apoptotikus sejtet a makrofág bekebelezi.  (C) 
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Szemben az apoptózisnál látottakkal, a nekrotikus sejt integritását elveszti, és a sejt tartalma kiáramlik az 

extracelluláris térbe. (D) Az autofágia jellegzetes képződményében, a kettős membránú autofagoszóma 

belsejében felismerhetőek a citoplazmától izolált mitokondriumok (m) és endoplazmatikus retikulum 

fragmentek (e). 

  Az apoptózis részletes leírása megtalálható az „Orvosi patobiokémia” című könyvben, a 

nekroptózis kutatás eredményei pedig még kiforratlanok, nem tankönyvi adatok, így a továbbiakban 

csak az autofágia részletesebb ismertetése kerül sorra.  

 

Autofágia 

 

Az autofágia mechanizmusa alapján három csoportba osztható, nevezetesen dajkafehérje- 

mediált autofágia (chaperon-mediated autophagy, CMA), valamint mikro- és makroautofágia (2. 

ábra). Mindhárom módozatra jellemző, hogy katalitikus komponense a lizoszóma, amelynek savas 

hidrolázai biztosítják a fehérjék, lipidek, nukleinsavak degradációját. Az autofágia változatok 

tulajdonképpen a lebontásra ítélt makromolekulák, sejtorganellumok lizoszómába juttatásának 

mikéntjében mutatnak eltéréseket. 

 A dajkafehérje-mediált autofágia csak fehérjék lebontásában működik közre, 

sejtszervecskék eltávolítása nem történik ilyen módon. A lebontásra váró fehérjék dajkafehérjék 

közreműködésével, letekeredést követően jutnak be a lizoszómába. A CMA fontos tulajdonsága a 

szelektivitás, csakis a megfelelő szignállal rendelkező fehérjék juthatnak be a lizoszómába ilyen 

módon. A fehérje transzport első lépéseként a citoplazmatikus dajkafehérje komplex (Hsc70-Hsp40-

Hip-Hop) felismeri a peptid szignált a degradálandó, rosszul hajtogatódott fehérjén, majd a 

dajkafehérjékből és a degradálandó fehérjéből összeálló komplex a lizoszóma receptorokhoz 

kapcsolódik. A receptorhoz kötődő fehérje komplex további lizoszómális fehérjékkel lép 

kölcsönhatásba, és az így létrejött multimeren keresztül a lebontandó fehérje kigombolyodást 

követően bejut a lizoszómába. A CMA az ubikvitin-proteaszóma rendszer komplementerének is 

tekinthető, mivel mindkét szisztéma a rosszul hajtogatódott fehérjék eltávolításában tölt be fontos 

szerepet. Fontos kiemelni, hogy sem a CMA, sem a proteaszóma nem alkalmas az intracelluláris 

fehérjeaggregátumok degradálására, a sejtek ezt a problémát később ismertetendő mechanizmussal 

orvosolják.  

A mikroautofágia során a citoplazma régiókat vagy sejtszervecskéket a lizoszóma membrán 

körülveszi, így azok közvetlen jutnak be a lebontásukért felelős organellumba. Ennek a folyamatnak 

részletei jelenleg kevésbé ismertek.  

Az autofágia típusai közül a makroautofágia a legrészletesebben feltárt folyamat. A 

továbbiakban csak a makroautofágia részleteit tárgyaljuk, és a konvencionális nevezéktannak 

megfelelően autofágiaként hivatkozunk rá. 
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2. ábra 

 Az autofágia változatai. Az autofágia során a citoplazmatikus fehérjék, organellumok három módon 

kerülhetnek a lizoszóma lumenébe. (A) Makroautofágia: a citoplazma egy adott részét az ott található 

fehérjékkel, organellumokkal együtt körülöleli a fagoszóma kettős membránja, majd a fagoszóma a 

lizoszómával egyesülve létrehozza az autofagoszómát. (B) Mikroautofágia: a lizoszóma membránja 

betüremkedik, majd a membránnal határolt citoplazma és annak tartalma lefűződve kerül a lizoszóma 

lumenébe. (C) Dajkafehérje mediált autofágia: a dajkafehérjék felismerik a lebontásra ítélt fehérjék peptid 

szignálját és a lizoszóma membránjához szállítják őket. A transzportált fehérjék a membránban elhelyezkedő 

receptorokhoz kapcsolódnak, minek hatására azok multimerizálódnak, és létrehozzák a transzlokációs 

komplexet. A lebontandó fehérjék letekeredve, a transzlokációs komplexen keresztül jutnak be a lizoszómába. 

 

Az autofágia morfológiája  

 

Már a múlt század hatvanas éveiben megfigyelték az elektronmikroszkóppal látható, kettős 

membránnal határolt, különböző mértékben degradálódott citoplazma részeket, illetve 

sejtszervecskéket tartalmazó struktúrákat, az ún. autofagoszómákat, de a keletkezésükhöz vezető 

folyamatra, az autofágiára vonatkozó ismeretek évtizedeken keresztül kimerültek a morfológiai 

tanulmányok eredményeiben. Az autofágia molekuláris mechanizmusának feltárása tulajdonképpen 

csak a múlt század végén vált intenzíven kutatott területté. Az azóta eltelt időben a modell 

organizmusként használt sarjadzó élesztőben több mint 30 autofágiával kapcsolatos gént (Atg- 

AuTophaGy related gene) azonosítottak, és az autofágia vizsgálata továbbra is egyike a kitüntetett 

kutatatási területeknek.   

Az autofágia morfológiailag evolúciósan konzervált folyamat, és ahogy majd a későbbiekben 

látjuk, molekulárisan is nagyfokú hasonlóságot mutat egysejtű és többsejtű eukarióta 

organizmusokban. A folyamat során látható morfológiai változások az alábbiakban összegezhetőek 

(3. ábra). A kezdeti fázisban elektronmikroszkópos vizsgálatokkal a fagofór - vagy más néven izolációs 

membrán - megjelenése figyelhető meg. A kialakult kettős membrán expanzióval, a citoplazma egy 

részét körülölelve tovább növekszik, majd végül összezáródva létrehozza a fagoszómát. A 

fagoszómában csapdába esett makromolekulák és organellumok a lizoszómával történő fúziót 



 

TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008 "Képzés- és Tartalomfejlesztés a Semmelweis Egyetemen“. Szemináriumi anyagok fejlesztése 

– SE Orvosi Vegytani Intézet 

 

9 

követően degradálódnak. Az ily módon létrejött autolizoszómában a savas hidrolázok lebontják a 

citoplazmából izolált fehérjéket, nukleinsavakat és lipideket, valamint a fagoszóma belső 

membránját. A degradálódott makromolekulák építőkövei a permeázokon keresztül kijutnak a 

citoplazmába, ahol újra felhasználásra kerülnek, vagy tovább bomlanak, így végső soron 

energiaforrásként is szolgálhatnak. A fúzió során a lizoszóma membrán és az autofagoszóma külső 

membránja összeolvadnak, az ott elhelyezkedő fehérjék reciklálódnak, így újabb lizoszómák és 

fagoszómák létrejöttéhez járulhatnak hozzá.   Az autofagoszóma az endocitózisból származó vírusok, 

baktériumok és makromolekulák lebontásában is közreműködhet, melynek során a lizoszómával való 

egyesülést megelőzően egybeolvad az endoszómákkal, létrehozva az amfiszómákat. Ez a folyamat 

heterofágia néven ismert. 

 

   
 

3. ábra 

Az autofágia morfológiája. Az autofágia korai fázisában a fagofór (izoláló membrán) keletkezése figyelhető meg. 

A fagofór expanzióval növekszik, miközben körbezárja a citoplazma egy részét, végül összezárulva létrehozza az 

autofagoszómát. A kialakult autofagoszóma külső membránja összeolvad a lizoszóma membránjával, így 

autolizoszóma keletkezik, ahol a savas hidrolázok közreműködésével lebomlanak a makromolekulák. A 

makromolekulák építőkövei a permeázok segítségével visszakerülnek a citoplazmába. Az autofagoszóma a 

lizoszómával történő egybeolvadást megelőzően fuzionálhat endoszómával is, ilyen esetben heterofágiáról 

beszélünk.  

 

Az autofágia molekuláris mechanizmusa 

 

Habár napjainkban már több mint 30 Atg fehérje ismert, az autofágia molekuláris 

mechanizmusára vonatkozó ismereteink közel sem teljesek. Számos - már leírt - Atg fehérje pontos 

szerepe ismeretlen, aminek hátterében egyrészt az áll, hogy funkciójuk pusztán az aminosav 

szekvencia homológiák alapján nagyrészt megjósolhatatlan, csak kísérletes módon lenne tisztázható. 

Másrészt bizonyos Atg fehérjék az autofágia mellett egyéb membrántranszport folyamatokban is 

szerepet játszanak, így az adott gének vizsgálata során megfigyelt jelenségek nem rendelhetőek 

egyértelműen az autofágiához. Mindezek ellenére az autofagoszómák keletkezéséhez vezető egyes 
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lépések egy általánosan elfogadott modellel leírhatóak, és a folyamatban szerepet játszó fehérjék is 

jórészt ismertek. Nem ilyen egyértelmű a fagoszóma kettős membránjának eredete; egyes kutatási 

eredmények a membrán de novo szintézisét támasztják alá, de az adatok többsége arra utal, hogy a 

fagoszóma membránja az endoplazmás retikulumból, a transz Golgi hálózatból, illetve a 

mitokondriumból származik.  

 Az autofágia meghatározó lépése az autofagoszóma kialakulása, így az ebben a 

folyamatban résztvevő Atg fehérjéket tekinthetjük az autofágia központi elemeinek. Az 

autofagoszóma keletkezése legrészletesebben a sarjadzó élesztőben ismert, és mivel a kutatási 

eredmények alapján kijelenthető, hogy az autofágia nagyfokú hasonlóságot mutat minden 

organizmusban, az élesztőben leírtak bemutatásával általános rátekintést kaphatunk a folyamatra. Az 

egymásnak megfelelő emlős és élesztő Atg fehérjék nagyrészt azonos néven ismertek, fontosabb 

eltéréseknél az emlős fehérjék zárójelekben kerültek feltüntetésre (1. táblázat). A táblázat csak a 

könnyebb áttekinthetőséget hívatott segíteni, a tanulás során az egyes fehérjék neveinek 

memorizálásánál sokkal fontosabb a mechanizmus mikéntjének megértése. 

 

Atg9 és ciklizációs rendszere Atg9 
Atg23 és Atg27 – Atg9 anterográd transzportja 
Atg1(ULK1), Atg13, Atg2 és Atg18 – Atg9 retrográd transzportja  
 

Foszfatidil-3-kináz (PI(3)K) komplex vacuolar protein sorting (Vps) Vps34, Vps15 és Vps30,  
Atg6 (Beclin 1) és Atg14  
 

Ubikvitinszerű (Ubl- ubiquitin-like) 
fehérjék rendszere 

Atg8 (LC3) és Atg12 - Ubl (ubikvitin-szerű) fehérjék 
Atg7, Atg10 és Atg3 - ubikvitin konjugációs rendszer analógjai 
Atg4 - proteáz  
Atg5 - Atg12 célfehérjéje 
Atg16 - állványfehérje 
 

 

1. táblázat  

Autofagoszóma keletkezésében szerepet játszó fehérje komplexek funkcionális felosztása. 

 

Az autofagoszóma keletezése három fázisra osztható, úgymint nukleáció, expanzió és végül a 

fagofór záródása. Az első lépés a nukleáció, tulajdonképp a fagofór - más néven izolációs membrán - 

megjelenését jelenti. Ez a folyamat élesztőben a citoplazma egy jól meghatározott helyén, az ún. 

fagofór összeállító helyen, vagy más néven preautofagoszómális struktúrában (PAS- phagophore 

assembly site, preautophagosomal structure) történik, míg emlősökben egy sejten belül több PAS 

hely is azonosítható. A nukleációhoz a hat transzmembrán doménnel rendelkező Atg9 PAS-ba történő 

transzportja szükségeltetik (4. ábra). A PAS-on kívül elhelyezkedő Atg9 fehérjék mikroszkópos 

képeken pontszerű struktúrákat mutatva, élesztő esetében gyakran a mitokondrium, míg 

emlősökben a Golgi hálózat és a késői endoszóma közelében jelennek meg. Az Atg9 PAS-ba történő 

transzlokációjában két transzport faktor fehérje, az Atg23 és Atg27 játszik szerepet. Az autofágia 

normális lefolyásához nem elegendő az Atg9 egyirányú mozgása, a fehérje ingázására van szükség. Az 

Atg9 retrográd transzportja komplex folyamat, számos fehérje vesz részt benne. Nevezetesen az Atg1 

(ULK1) kináz és annak regulátor alegysége, az Atg13, valamint az Atg2 és Atg18 perifériális membrán 

fehérjék. Az Atg13-Atg1 fehérje kináz komplex aktivitása határozza meg az autofágia nagyságrendjét, 
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míg az Atg2 és Atg18 direkt módon közreműködik az Atg9 transzlokációjában. Az Atg9 citoplazma felé 

irányuló transzportjához közvetett módon járul hozzá, de elengedhetetlen a különböző Vps és Atg 

fehérjékből felépülő foszfatidilinozitol-3-kináz (PI(3)K) komplex is. Ez a kináz komplex foszforilálja a 

foszfatidilinozitol-foszfátot, és az így létrejött foszfatidilinozitol-triszfoszfáton (PIP3-on) keresztül 

horgonyzódhat az Atg9 retrográd transzportjáért felelős Atg18 a fagofór membránjához. 

 
4. ábra  

A preautofagoszómális struktúra fehérje komponensei. (a) A PAS kialakulás során az Atg9 ingázik a PAS és 

citoplazma egyéb helyei között. Az anterográd transzporthoz az Atg23 és Atg27, míg a retrográdhoz az Atg1 

kináz, az Atg18 és az Atg2 perifériás membrán fehérjék szükségesek. (b) Az Atg18 és Atg2 PAS lokalizációjához 

elengedhetetlen a PI(3)K komplex aktivitásának nyomán kialakuló PIP3.  (c) PI(3)K komplex fő komponensei, a 

Vps34 lipid kináz és annak két regulátora, a Vps15 és az Atg6. Az autofágia expanziós fázisában az Atg8 (LC3) és 

Atg12 ubikvitin-szerű fehérjék a központi szereplők, de pontos feladatuk tisztázatlan. Az Atg12 az Atg12-Atg5-

Atg16 fehérje komplex formájában, míg az Atg8 foszfatidiletanolaminhoz kapcsolt formában van jelen a PAS-

ban. 

  

A fagofór expanziójának és záródásának mechanizmusa egyelőre ismeretlen, és az Ubl 

fehérjék expanzióban betöltött szerepe sem tisztázott, az azonban egyértelmű, hogy hiányukban 

nem képződik autofagoszóma. Az is tudott, hogy az Atg9 ingázás biztosítja a membrán expanziójához 

szükséges ubikvitin-szerű (Ubl) fehérjék fagofórba történő irányítását, de ennek mikéntje is 

ismeretlen. Az ubikvitin-szerű fehérjék családjából kettőnek van szerepe az autofágiában, 



 

TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008 "Képzés- és Tartalomfejlesztés a Semmelweis Egyetemen“. Szemináriumi anyagok fejlesztése 

– SE Orvosi Vegytani Intézet 

 

12

nevezetesen az Atg8-nak (LC3) és az Atg12-nek. A fehérjecsalád tagjainak közös jellemzője, hogy 

habár aminosav szekvenciában nem mutatnak homológiát az ubikvitinnel, térszerkezetük és 

konjugációs mechanizmusuk tekintetében ubikvitin analóg fehérjéknek minősülnek. Az ubikvitin 

konjugáció néhány szóban a következőképp összegezhető: a prekurzorként szintetizálódott ubikvitin 

proteáz hasítás következtében alakul konjugálhatóvá, és az így aktivált ubikvitin célfehérjére történő 

kapcsolása három lépésben, nagy energiájú tioészter kötések kialakításán keresztül valósul meg. Az 

Atg8 és Atg12 Ubl fehérjék konjugációs folyamata nagyon hasonló módon történik, és az ubikvitin 

rendszernél leírt fehérjék analógjai is azonosíthatóak (5. ábra). Az ubikvitin aktivátor E1 fehérjének az 

Atg7 felel meg, ehhez kapcsolódik tioészter kötés kialakításával az Atg8 és Atg12. Ezt követően az 

aktivált Ubl fehérjék az ubikvitin konjugáció E2 fehérjéjének az analógjára Atg3-ra, illetve Atg10-re 

kerülnek. A következő, utolsó konjugációs lépésben a két Ubl fehérje sorsa eltérően alakul. Az Atg12 

az ubikvitinnél látottaknál megfelelően egy fehérjéhez, az Atg5-höz kapcsolódik, majd egy további 

fehérje segítségével oligomert képez. A létrejött fehérje oligomer az autofagoszóma külső 

membránjában helyezkedik el, és biztosítja az Atg8 autofagoszómális lokalizációját.  Az Atg8 utolsó 

konjugációs reakciója nem megszokott partnerrel történik, ugyanis az Atg12-től és az ubikvitintől 

egyaránt eltérően végső soron nem fehérjéhez, hanem egy lipid molekulához, a 

foszfatidiletanolaminhoz (PE) kapcsolódik.  

A kutatások során elengedhetetlen az autofágiát egyértelműen jelző molekulák azonosítása. 

Ebből a szempontból fontos felismerés, hogy az Atg12-Atg5 komplex mennyisége konstitutív, így nem 

alkalmas az autofágia aktivitás nyomon követésére. Ezzel szemben az Atg8 (LC3) prekurzor csak 

autofágia induktorok hatására, az Atg4 proteáz közreműködésével, a C-terminális arginin 

lehasításával alakul át aktiválható LC3-I-gyé. Az LC3-I a konjugációs folyamat végén a PE-hoz 

kapcsolódik, így létrehozza az autofagoszóma külső és belső membránján egyaránt detektálható    

LC3-II lipid-fehérje komplexet. Az érett autofagoszóma membránja alacsony fehérje tartalmú, az Atg 

fehérjék döntő részére hiányos, míg az LC3-II mindvégig jelen van benne. Mindezek következtében az 

LC3-I és LC3-II az autofágia általánosan elfogadott molekuláris indikátoraivá váltak.  
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5. ábra   

Az ubikvitin és az autofágiában szerepet kapó ubikvitin-szerű konjugációs rendszer összehasonlító ábrája. Az 

azonos funkcióval rendelkező fehérjék azonos színnel kerültek jelölésre. (A) Ubikvitin konjugációs rendszer. (B) 

Atg12 konjugációja. A rendszer az ubikvitinnel szemben nem igényel E3 enzimet. Az Atg12-Atg5 az Atg16-tal az 

autofagoszóma külső membránjában elhelyezkedő fehérje oligomert hoz létre. (C) Atg8 konjugációs folyamata. 

Az Atg8 prekurzorról az Atg4 proteáz lehasítja a C-terminális arginint, és így konjugálhatóvá alakítja azt. Az 

Atg8-foszfatidiletanolamin (PE) konjugációban az Atg12-Atg5 működik közre. Az Atg8-PE kötés reverzibilis, 

Atg4-gyel hasítható.  

 

Az autofágia szabályozása 

 

Az autofágia elsődleges szabályozója a TOR (Target of Rapamycin) kináz, a sejt 

energiaháztartásának központi regulátora. A TOR kináz integrálja az extracelluláris szignálokat, a sejt 

aktuális ATP és aminosav szintjére vonatkozó információkat, és ezek függvényében szabályozza a 

fehérjeszintézist, a sejtnövekedést és a sejtosztódást. Az éhezés nyomán kialakuló autofágia a 

makromolekulák hidrolízisével, illetve a citrát-ciklus anaplerózisával az adaptációhoz szükséges 

fehérjék és az ATP szintézisére egyaránt lehetőséget teremt. Mindezek ismeretében nem meglepő, 

hogy az autofágia elsősorban a TOR kináz kontrollja alatt áll. Ezt az elméleti következtetést igazolja az 

a múlt század 90-es évei óta ismert tény is, hogy a rapamycin –egy a klinikumban 

immunszupresszánsként és tumorellenes szerként alkalmazott bakteriális toxin– autofágia indukáló 

hatású. Ma már az is tudott, hogy a TOR kináz az autofágia represszora és a rapamycin hatását a TOR 

kináz gátlásán keresztül fejti ki.  

 A TOR kináz aktivitását, integrátor szerepének megfelelően, többféle jelátviteli út 

szabályozza, és ő maga is számos fehérje aktivitását befolyásolja.  A továbbiakban a kináznak csak az 

autofágiában betöltött szerepe kerül bemutatásra (6. ábra).  Ebből a szempontból jelentős, hogy a 

TOR kináz szubsztrátjai között találhatjuk a korábban már tárgyalt, az autofagoszóma keletkezésében 
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szerepet kapó ULK1 kinázt (élesztő Atg1 homológja) is, amely a TOR kináz általi foszforiláció 

következtében elveszti aktivitását, ami végső soron autofágia gátlást eredményez.  

Érdekes módon az ULK1 más aminosavakon történő foszforilációja ellentétes hatást fejt ki, a 

kináz aktivitásának emelkedéséhez vezet, minek következtében az autofágia indukálódik. Az ULK1 

aktiválást eredményező foszforiláció az AMP-aktivált kináznak (AMPK) köszönhető. Amint azt a neve 

is jelzi, az AMPK az AMP hatására stimulálódik, így a sejtek energiaszint szenzorának tekinthető. Az 

AMPK autofágia induktor hatását tovább hangsúlyozza, hogy az ULK1 aktiválása mellett a TOR kináz 

aktivitását két módon is képes csökkenteni. Egyrészt a TOR kináz közvetlen foszforilációjával, 

másrészt áttételesen az ERK1/2 kináz aktiválásával. Az AMPK többrétű autofágia induktor funkciója 

jól magyarázza az éhezés következtében kialakuló energiahiányos állapotban megfigyelhető 

autofagoszómák keletkezését.  

Az éhezés legtöbb esetben aminosav hiánnyal is együtt jár, így nem meglepő, hogy az 

AMP/ATP arány mellett az intracelluláris aminosav szint is fontos meghatározója az autofágia 

mértékének. Az intracellulárisan elérhető aminosavak mennyisége két útvonalon kontrollálja az 

autofágiát. Amennyiben a sejten belül aminosavban gazdag körülmények uralkodnak, a TOR kináz 

aktivált, míg a fentebb már említett TOR kinázt gátló ERK1/2 inaktív formában van jelen. Aminosav 

hiány esetén ellentétes folyamatok játszódnak le, a TOR kináz inaktív, míg az ERK1/2 aktív formában 

van jelen, minek eredményeként autofágia figyelhető meg.  

Metazoákban a sejtek növekedését és osztódását elsősorban nem az egyes sejtek, hanem a 

teljes organizmus szükségletei határozzák meg. A lassabb növekedési ráta az anabolikus folyamatok 

csökkenésével jár együtt, minek következtében a sejtek tápanyagigénye is alacsonyabb. A 

metabolitok sejten belüli szintje alapvetően kétféle módon befolyásolható: egyrészt az 

extracellulárisan elérhető tápanyagok felvételének mértékével, másrészt az intracelluláris anyagcsere 

folyamatok szabályozásával. Emlősökben a növekedési faktorok és az inzulin az elsődleges 

tápanyagfelvétel stimulátorok, de funkciójuk ennél szélesebb körű, kiterjed az autofágia közvetlen 

szabályozására is. A növekedési faktorok és az inzulin autofágia regulátor funkciójának kísérletes 

igazolása gondos tervezést igényelt, ugyanis az emlős sejtek a növekedési faktorok és a tápanyagok 

megvonására egyaránt apoptózissal reagálnak. A probléma kiküszöbölésére apoptózisra képtelen 

mutáns sejtvonalat hoztak létre, és ezekkel a sejtekkel igazolták, hogy a növekedési faktorok 

megvonása még bőséges tápanyagellátás mellett is autofágiát indukál. A későbbiekben az is 

bizonyításra került, hogy a növekedési faktorok és az inzulin autofágiát gátló hatása is a TOR kináz 

stimulációján keresztül valósul meg.  

Az eddig ismertetett példák igazolják, hogy az autofágia kontrollja elsősorban a TOR kinázon 

keresztül valósul meg, ez azonban távolról sem jelenti azt, hogy az autofágia szabályozásában más 

jelátviteli útvonalak nem vesznek részt. A legrészletesebben feltárt TOR független mechanizmus a 

különböző stresszek által kiváltott autofágiában játszik szerepet és illusztrálja az autofágia és 

apoptózis közötti kapcsolatot is. Az apoptózis regulátorként ismert, endoplazmatikus retikulumban 

lokalizált Bcl-2 fehérjéről kiderült, hogy a pro-apoptotikus fehérjék mellett a fagofór kialakulásában 

közreműködő PI3K komplex tagját, a Beclin 1-t is képes kötni. A Bcl-2-vel komplexben lévő fehérjék 

funkcionálisan inaktívak, nem indukálják sem az apoptózist, sem pedig az autofágiát. A komplexek a 

JNK1/2 (c-Jun N-terminal kinase) foszforiláció hatására esnek szét, és a szabaddá váló pro-

apoptotikus fehérjék és a Beclin 1 ily módon már kifejtheti hatását. A JNK-t az éhezésen kívül még 

számos stimulus (növekedési faktorok hiánya, ER, UV, oxidatív stressz) aktiválja, alátámasztva azokat 

a megfigyeléseket, miszerint az autofágia szabályozása szoros kapcsolatban áll számos stressz 
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jelátviteli útvonallal. Érdemes észrevenni az autofágia és apoptózis párhuzamos szabályozását. Ez a 

jelenség annak fényében különösen érdekes, hogy míg az autofágia elsődlegesen a sejt túlélését 

segíti elő, addig az apoptózis egyértelműen a sejt halálához vezet. Egyelőre csak feltételezések 

vannak arra vonatkozóan, hogy in vivo hogyan történik a két ellentétes folyamat finomhangolása. 

 

 

 
 

6. ábra 

Az autofágia szabályozásának vázlata. Az autofágia központi represszora a TOR kináz megfelelő tápanyag 

ellátottság, inzulin és inzulinszerű növekedési faktorok (IGF) jelenlétében aktív formában van jelen, és 

foszforilációval gátolja az autofagoszóma kialakulásában szerepet kapó ULK1 kinázt. A TOR kináz aktiválásért a 

magas aminosav szint, illetve az inzulin és IGF receptorok felelősök. A TOR kinázt foszforilálja ezáltal inaktiválja 

a megemlekedett AMP koncentráció következtében aktiválódó AMPK, illetve aminosav hiány esetén aktivált 

ERK1/2. Mindezek a folyamatok éhezés és IGF hiány során egyaránt autofágiához vezetnek. A stresszek 

változatos formája TOR kináztól függetlenül vált ki autofágiát. A különböző stresszek hatására aktívvá váló 

JNK1/2 foszforilálja az endoplazmatikus retikulumban elhelyezkedő Bcl-2 proapoptotikus fehérjét, minek 

hatására a Beclin 1 leválik róla, és így beindíthatja az autofagoszóma keletkezését. A kék fehérjék illetve jelek az 

autofágia represszióhoz a pirosak pedig az indukciójához vezetnek. A nyilak aktiválás, míg a lezárt vonalak 

gátlást jelölnek.  Az ábra egyszerűsített, számos jelátviteli fehérjét nélkülöző módon mutatja be az autofágia 

szabályozását.     

 

Az autofágia funkciója 
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A jelenleg elfogadott nomenklatúra szerint az autofágiát annak ellenére is a sejthalál egyik 

módozataként kezeljük, hogy elsődleges szerepe ezzel éppen ellentétes, számos esetben a sejtek 

túlélésének egyetlen lehetséges mechanizmusa. Tápanyag és növekedési faktorok hiányában, illetve 

bizonyos egyéb stressz körülmények között a sejtek sorsa az autofágia közreműködése nélkül 

megpecsételődne. Ezekben az esetekben a makromolekulák degradációján keresztül az autofágia 

biztosítja a sejtek energia homeosztázisát, valamint kielégíti a stressz adaptációhoz szükséges 

fehérjék szintézisének aminosav szükségletét.   

Az autofágia „életmentő” szerepe nem redukálódik a stressz körülményekhez történő 

alkalmazkodásra, a normál sejtműködéshez is elengedhetetlen, amennyiben egy alapszinten minden 

sejtben végbemenő folyamat. Az már régóta ismert, hogy az autofágia biztosítja az elöregedett, 

károsodott organellumok eltávolítását, de az újabb kísérleti adatok alapján az is bizonyossá vált, hogy 

az intracelluláris patogének eliminációjának és a fehérje minőségi kontrollnak is integráns része.  A 

rosszul hajtogatódott, sejtekre veszélyessé vált fehérjék eltávolításáért elsősorban az ubikvitin- 

proteaszóma rendszer a felelős, azonban ennek a módszernek megvannak a maga korlátai. A rosszul 

hajtogatódott fehérjék felhalmozódhatnak, minek következtében aggregálódhatnak, és így már 

képtelenek a proteaszóma szűk nyílásán keresztüljutni. Ezekben az esetekben a károsodott fehérjék 

eltávolításának egyetlen módja az autofagoszóma általi bekebelezést követő, autolizoszómában 

történő hidrolízis.  

Napjainkra az is világossá vált, hogy az autofágia a legalapvetőbb metabolitikus 

folyamatokban, így a glikogén lebontásában és a lipid anyagcserében is részt vesz. Az általánosan 

ismert modell alapján a lipidcseppek mobilizálásáért a citoplazmatikus lipázok a felelősek, mára 

azonban egyértelműen bizonyított tény, hogy ebben a folyamatban az autofágia egy speciális, a 

lipidcseppek lebontására specializálódott formájára az ún. lipofágia is elengedhetetlen szerepet 

játszik. A lipidcseppek elsősorban a fehér zsírszövet sejtjeiben, egyetlen, szinte az egész sejtet kitöltő 

cseppként figyelhetőek meg, de az egyéb szövettípusok sejtjeinek túlnyomó részében is több, kisebb 

csepp formájában azonosíthatóak.  A jelenlegi eredmények alapján a lipofágia más-más, esetenként 

ellentétes funkcióval bír az egyes szövettípusokban, itt azonban csak a lipidanyagcsere szempontjából 

kiemelt jelentőségű két szövet típus kerül tárgyalásra.  

A májsejtekben az éhezés és a magas zsírsav koncentrációnak való kitettség hatására 

egyaránt emeltszintű autofágia aktivitás figyelhető meg. Az éhezés során kialakuló autofágiánál a 

korai szakaszban elsősorban fehérjék kerülnek lebontásra, majd a 8-10 órát követőn a lipidek 

hidrolízise és a lipofágia válik uralkodóvá. A második esetben, a vér magas zsírsav koncentrációjánál, 

a máj feladata a keringésben lévő szabad zsírsavak kivonása és raktározása lipidcseppek formájában. 

Ilyen körülmények között a lipofágia a túlzott lipidcsepp expanziót, és ezen keresztül zsírmáj 

kialakulását hívatott megakadályozni. A lipofágiának ezt a funkcióját jól állatámasztják azok a 

megfigyelések, melyek szerint az autofágia génekre mutáns egerekben gyorsan kifejlődik a hepatikus 

steatosis, illetve az alkoholos zsírmáj kialakulása csökkenthető farmakológiailag indukált autofágiával.  

Jelenlegi tudásunk szerint a zsírszövetekben a lipofágia érdekes módon ellentétes szerepet 

tölt be, ugyanis a zsírraktározásra specializálódott fehérzsírszövet kialakulásához nélkülözhetetlen az 

autofágia. Amennyiben bizonyos autofágia géneket kiütnek, nem fejeződnek ki a fehérzsírszövet 

differenciálódás jellegzetes transzkripciós faktorai, és a sejtek morfológiailag a barnazsírszövet 

jellemzőit mutatják, így a lipofágia a szervezet szintjén a zsír raktározásához járul hozzá.  

A fentiek ellenére az autofágia sejthalálban betöltött funkciója is megkérdőjelezhetetlen, 

ugyanis számos kísérleti eredmény igazolja, hogy akadályoztatása egyben az apoptózis és az 
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apoptotikus sejtek eltávolításának gátlását is jelenti. Az autofágia azonban ezekben a folyamatokban 

csak áttételesen, az apoptózis és még inkább fagocitózis energiaigényének fedezésével veszi ki a 

részét a halálra ítélt sejtek eltávolításából. A megsemmisítendő, apoptotikus sejtek membránjának 

külső felszínén megjelenő lizofoszfatidil-kolin és foszfatidil-szerin biztosítják a makrofágok 

odavándorlását és a sejtek bekebelezését. Ezekben a folyamatokban az autofágia funkciója az 

energiaigény fedezésére szorítkozik, amit jól igazol, hogy in vitro körülmények között külső ATP forrás 

biztosításával, autofágia hiányában is normálisan végbe megy a fagocitózis.    

Figyelembe véve az eddig leírtakat, jogosan merül fel a kérdés, hogy tekinthetjük-e az 

autofágiát per se sejthalál effektornak.  A mai ismereteink alapján a válasz nemleges. Habár kísérleti 

körülmények között túlzott autofágia indukcióval kiváltható sejthalál, fiziológiás, de még csak 

patológiás körülmények között sem igazolt, hogy az autofágia önmagában eredményezheti a sejt 

halálát.  

 

Az autofágia és a betegségek kapcsolata 

 

Az autofágia szerteágazó szerepének megfelelően folyamatosan gyarapodnak a kísérleti 

eredmények, melyek különböző patológiás folyamatok molekuláris hátterében autofágia anomáliákat 

azonosítanak. A neurodegeneratív betegségekben (Alzheimer és Huntington kór, szivacsos 

agyvelőgyulladás) szenvedő páciensekből származó szövetek vizsgálata során már régen megfigyelték 

a sejtekben felhalmozódó autofagoszómákat, és ebből arra a következtetésre jutottak, hogy az 

autofágia hozzájárul a neurodegeneratív elváltozásokhoz. Tulajdonképp nagyrészt ezeknek a 

mikroszkópos vizsgálatoknak, és az ezekből levont helytelen következtetésnek köszönhető, hogy az 

autofágiát ma is a sejthalál egyik változataként tartjuk számon. Napjainkra már világossá vált, hogy - 

ellentétben a korábbi hipotézissel - az autofágia protektív hatású az ilyen típusú elváltozásokban, és 

indukciója tulajdonképpen egy olyan fiziológiás válasz, amelynek célja a neurodegeneratív 

betegségek nagy részében megjelenő fehérjeaggregátumok eliminálása. Ezt a feltételezést és az 

autofágia neuroprotektív hatását azok a kísérletes eredmények is alátámasztják, melyek során a 

farmakológiai szerekkel kiváltott autofágia csökkentette a neurodegeneratív betegségekben 

megjelenő aggregátumok (mutált huntigtin, tau, α-synuclein stb.) neurotoxicitását.  

Megjegyzendő, hogy paradox módon, a neurodegeneratív szövetmintákban látható magas 

autofagoszóma szám akár az autofágia defektus indikátora is lehet. Az ilyen esetekben az 

autofagoszóma-lizoszóma fúzió nem megy végbe, így a magas autofagoszóma szám tulajdonképpen 

az autofágia normális lefolyásának hiányát jelzi, ami végeredményben a toxikus fehérjeaggregátumok 

felhalmozódását eredményezi. A feltételezés helytállóságát igazolja egy ritka betegség, az ún. Danon-

kór. A betegség hátterében a lizoszóma egyik meghatározó membránfehérjéjének (a LAMP2-nek) a 

mutációja áll. A LAMP2 funkciója nem teljesen tisztázott, de valószínűleg megkerülhetetlen 

szereplője az autofagoszóma-lizoszóma fúziónak. A fehérjének ezt a funkcióját támasztja alá a 

károsodott izomszövetek mikroszkópos vizsgálatai során megfigyelt nagyszámú autofagoszóma is. A 

betegség klinikai manifesztációja a mentális retardációval párosuló kardiomiopátia és muszkuláris 

disztrófia.   

Az autofágia és az öregedés közötti kapcsolat napjaink egyik legnagyobb érdeklődésre számot 

tartható kutatási területe, és ezek a vizsgálatok magyarázattal szolgálhatnak a sok kultúrában 

hagyományosan bevett időszakos böjtölés egészségmegőrző, élethossz növelő hatására is. A 

fonálféregtől kezdve az ecetmuslicán keresztül egészen a főemlősökig bizonyított, hogy a kalória 
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restrikció nemcsak növeli az élettartamot, de csökkenti az öregedéssel járó tumorok, 

neurodegeneratív és kardiovaszkuláris elváltozások kialakulásának esélyét is. Különböző autofágia 

génekre mutáns fonalférgeken, ecetmuslicákon és rágcsálókon végzett kísérletekkel igazolták, hogy 

ezek a hatások az autofágia közreműködésével valósulnak meg, ugyanis a mutáns állatokban a 

kalóriabevitel csökkentés pozitív hozadékai elmaradnak. Az autofágia „öregedés ellenes” hatására 

szolgál bizonyítékként az a tény is, hogy a kor előrehaladtával csökken az autofágia aktivitása, és ezzel 

párhuzamosan a sejtekben akkumulálódnak a károsodott fehérjék, sejtorganellumok.  

A kalória restrikciónak a böjtölés egy kellemetlen és igen drasztikus módja, és alkalmazása 

során megfontolandó, hogy nem mellesleg súlyos hiánybetegségekhez is vezethet. Ennek fényében 

nem meglepő, hogy nagy visszhangja volt az egerek élettartamát kalória restrikció nélkül növelő 

gyógyszeres kúrának. A kísérletek során az egerek rapamycin kezelésben részesültek, minek 

következtében mintegy 10%-kal hosszabb ideig éltek, mint kezeletlen társaik. Habár az eredmény 

reménykeltő, gyakorlati jelentősége több okból kifolyólag is csekély. Míg a rapamycin 

emésztőtraktusban történő gyors degradációjának problémaköre még viszonylag könnyen 

orvosolható, addig a TOR kináz gátlás pleiotróp hatásából fakadó mellékhatások kiküszöbölése már 

megoldhatatlan feladat. A mellékhatások közül elég, ha csak a rapamycin korábban már említett 

immunoszupresszív hatására utalunk vissza, hogy belássuk, a kezelés következtében kialakuló állapot 

a hétköznapi élettel összeegyeztethetetlen.  

Az autofágia és a tumorok kialakulása közötti kapcsolatra vonatkozó adatok jól illusztrálják, 

hogy az autofágia in vivo szerepe rendkívül komplex, és még nagyon távol vagyunk a folyamat teljes 

megértésétől. A tumorok széles skálájában azonosítottak különböző Atg mutációkat (Beclin 1, Atg4, 

Atg5), ami az autofágia tumorszupresszor funkcióját igazolja. A folyamat mechanizmusa egyelőre 

ismeretlen, de minden bizonnyal fontos szerepet kap benne a korábban már tárgyalt, apoptózis- 

autofágia kapcsolat is. Ezek szerint autofágia hiányában az apoptotikus sejtek nekrotizálnak, 

gyulladást indukálnak, így végső soron növelik a tumor növekedési rátáját. Emellett, az autofágia 

közvetlen tumorszupresszor hatására is vannak kísérletes adatok, amelyek arra utalnak, hogy az 

autofágia a genom stabilitásának növelésén keresztül csökkenti a tumorok keletkezésének esélyét.  

A fentebbi eredményeknek ellentmondani látszanak a tumorok kemoterápiás kezelése során 

gyűjtött tapasztalatok. Az ilyen típusú kezeléseknél nagyszámú autofagoszóma látható, amiből arra 

következtettek, hogy a sejtek autofágia révén pusztulnak el. Ezek után meglepetésként hatottak azok 

a kísérletek, amelyekben a kemoterápiás kezeléséket autofágia gátlással kombináltak. A 

várakozásokkal ellentétben az autofágia gátlás nem hogy sejthalál csökkenést, hanem növekedést 

eredményezet. Mindezek az eredmények ismételten igazolják az autofágia kettős szerepét, miszerint 

bizonyos körülmények között a sejtek túlélésében játszik szerepet, míg máskor a sejtek kontrollált 

eliminációjának elengedhetetlen komponense.     
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A PEROXISZÓMÁK BIOKÉMIÁJA 

Dr. Bánhegyi Gábor 

 

A peroxiszómák általános jellemzői és fajtái 

A peroxiszómák egyszeres membránnal határolt, fénymikroszkóppal nem felismerhető 

vezikulák, melyek a legtöbb állati és növényi sejt citoplazmájában megtalálhatók. 

Felfedezésük ezért nem morfológiai irányból, hanem biokémiai megközelítéssel történt. De 

Duve belga biokémikus azt találta, hogy bizonyos enzimaktivitások latenciát mutatnak 

(vagyis az aktivitást a membránok integritásának megbontása növeli), mely a preparátum 

öregedésével csökken. Ezek a látens enzimek látszólag a mitokondriális frakcióban jelentek 

meg. Az általa továbbfejlesztett frakcionálási módszer a mitokondriális frakciót nehéz és 

könnyű mitokondriális szubfrakcióra választotta szét. Az utóbbi két addig ismeretlen 

organellumot, a lizoszómát és a peroxiszómát tartalmazta. A peroxiszóma nevét a rá 

jellemző marker enzimekről kapta, melyek hidrogén peroxidot termelnek vagy bontanak. A 

felfedezést 1974-ben orvosi Nobel-díjjal értékelték.  

Az emlős peroxiszómák 

egyszeres membránnal határolt 

vezikulák (1. ábra). Belsejükben 

granuláris mátrix található, 

gyakran kristályos magot is 

tartalmaznak. Alakjuk kerek vagy 

ovális, átmérőjük 0,05 – 1 μM. 

Egy átlagos májsejtben 

körülbelül 1000 db peroxiszóma 

található, melyek (nem indukált 

állapotban) a sejt térfogatának 

2-3%-át foglalják el, és a teljes 

májfehérjének 1-1,5%-át teszik 

ki. 

1. ábra. Emberi májsejt elektronmikroszkópos képe peroxiszómákkal 
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A továbbiakban elsősorban az állati peroxiszómákkal foglalkozunk. Megemlítendő azonban, 

hogy a peroxiszómák metabolikus funkciói igen változatosak lehetnek. A növényi  

peroxiszómát glioxiszómának is nevezik, mivel a glioxilát ciklus enzimeit is tartalmazza. A 

Trypanosoma glikoszómájában a glikolízis enzimeit is megtalálhatjuk. Az élesztő, más 

gombák, protozoák peroxiszómája, az ú.n. microbody pedig az aktuális tápanyagforrástól 

függő enzimkészlettel rendelkezik. 

 

 

Peroxiszóma biogenezis 

 

A peroxiszómák sajátos organellumok, mivel osztódásra képesek és mátrix fehérjéiket 

másodlagosan, import mechanizmusok révén szerzik be. E mitokondriumokra emlékeztető 

sajátosságok alapján felmerült annak a lehetősége, hogy a peroxiszómák az eukarióta sejt 

szimbiontái, melyeknek az evolúció során elveszett (vagy a sejtmagba került) a saját 

genetikai kódja. Ez a hipotézis azonban az újabb kutatások eredményei hatására azonban 

egyre kvésbé fenntartható. 

A peroxiszómák száma és mérete − ugyanazon a sejten belül is − időben igen változatos 

lehet. Mivel membránok de novo nem szintetizálódnak, a peroxiszóma biogenezisre két 

elméleti lehetőség van. Az új peroxiszómák a már meglevő peroxiszómák növekedésével és 

osztódásával keletkezhetnek, vagy más vezikuláris organellumokból (például az endoplazmás 

retikulumból) fűződhetnek le. Mindkét hipotézist alátámasztják kísérleti eredmények. Az 

endoplazmás retikulum eredet mellett szól az, hogy a peroxiszómák morfológiailag az 

endoplazmás retikulum szomszédságában helyezkedhetnek el, a fehérjeszekréció zavarai 

érinthetik a peroxiszóma biogenezist is, számos peroxiszomális fehérje N- vagy O-glikozilált, 

valamint néhány peroxin (a peroxiszóma biogenezisben szerepet játszó fehérje) mutációja 

vagy overexpressziója peroxiszomális fehérjék endoplazmás retikulumon belüli retencióját 

okozza. Ezen eredmények alapján egyes szerzők a peroxiszóma biogenezis első fázisának (a 

membrán és membránfehérjék kialakulásának) a normál vezikuláris transzporttal való 

kapcsolatát, s így endoplazmás retikulum eredetét valószínűsítették. A fenti hipotézis ellen 
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szól, hogy a vezikuláris transzport ismert gátlószerei nem befolyásolják a peroxiszóma 

biogenezist. Feltehető azonban, hogy az endoplazmás retikulum és a peroxiszóma közötti 

vezikuláris transzport mechanizmusai, az abban résztvevő fehérjék eltérnek a klasszikus 

szekréciós pályában megtalálhatóktól. 

A peroxiszóma biogenezisben szerepet játszó géneket PEX-géneknek, az általuk kódolt 

fehérjéket peroxinoknak nevezzük. A peroxinok (Pex) a peroxiszomális membrán 

kialakulásához, valamint a peroxiszomális (mátrix és membrán) fehérjék importjához 

szükségesek. Mutációjuk esetén a peroxiszómák eltűnnek, vagy nem tartalmazzák a mátrix 

fehérjéit (peroxiszóma kísértet). A membrán kialakulásához szükséges peroxinok − Pex19p 

(farnezilált fehérje, kívülről kapcsolódik a peroxiszóma membránhoz), Pex16p, Pex3p 

(integráns membránfehérjék) − hiányában nem jön létre peroxiszóma, de a megfelelő gének 

transzfektálásával a defektus kiküszöbölhető. Feltételezhető szerepük a további 

membránfehérjék importja a „preperoxiszóma” membránjába. Az újonnan képződött 

peroxiszomális fehérjéket már meglévő peroxiszómák veszik fel, melyek mérete ily módon 

folyamatosan növekszik. Amint a peroxiszomális kompartimentum mérete meghalad egy 

bizonyos kritikus nagyságot, a peroxiszómák hasadnak. A hasadás mechanizmusában a 

peroxinok mellett a mitokondriumhoz hasonlóan GTP-áz aktivitású dinaminszerű fehérjék 

vesznek részt. A hasadás után még csoportosuló peroxiszómákat szintén peroxinok távolítják 

el egymástól. 

A peroxiszóma érési folyamatának a következő fokozatait különböztethetjük meg: 

1. preperoxiszóma: kisméretű vezikulumok, melyek csak néhány membránfehérjét 

tartalmaznak, a mátrix enzimfehérjéi még nincsenek jelen; 

2. éretlen peroxiszóma: a mátrixfehérjék importjához szükséges membránfehérjéket 

már mind tartalmazza; 

3. az érett peroxiszóma kialakulása: a mátrix enzimfehérjéinek szintézise szabad 

riboszómákon és azok importja; 

5. a peroxiszóma növekedése (további fehérjeimport + membránszintézis); 

6. a peroxiszóma „osztódása”. 
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A PEX gének mutációi a peroxiszóma biogenesis zavarához vezetnek. Ezekben a 

betegségekben többé-kevésbé minden peroxiszomális funkció elvész, néha maguk a 

peroxiszómák is eltűnnek. Természetszerűleg igen súlyos kórképek tartoznak ide. Általában a 

PEX1 gén mutációja található meg, mely a peroxiszóma biogeneziséhez szükséges AAA ATP-

ázt kódolja. Az AAA ATP-ázok (ATP-ases associated with diverse cellular activities) általában 

hexamer struktúrát képezve molekuláris motorként membránok konformációját tudják 

alakítani, illetve membránon keresztüli fehérjeforgalmat is facilitálhatnak. Három kórkép 

tartozik ide: a Zellweger (cerebro-hepato-renális) szindróma, a neonatális 

adrenoleukodisztrófia és a csecsemőkori Refsum-kór (részletesen lásd később).  

 

 

Peroxiszomális fehérjeimport – a peroxiszomális proteom kialakulása 

 

A peroxiszomális fehérjeimport egyedülálló abban a tekintetben, hogy csakis ebbe az 

organellumba transzportálódnak érett fehérjék. A peroxiszóma biogenezisben szerepet 

játszó peroxinok a peroxiszomális membrán kialakulása mellett a peroxiszomális (mátrix és 

membrán) fehérjék importjához is szükségesek. A peroxiszomális fehérjéket kódoló gének a 

sejtmagban találhatók, a fehérjék szabad riboszómákon szintetizálódnak a citoplazmában, és 

a transzláció után kerülnek csak a peroxiszómákba. Ez a menetrend érvényes mind a mátrix, 

mind a membrán fehérjéire. Az újonnan szintetizálódott peroxiszomális fehérjéknek tehát 

specifikus jelet kell hordozniuk, mely célba juttatja őket. A mátrix fehérjéi esetében két 

szignál ismeretes, mindkettő a fehérjén belüli aminosav szekvencia. A PTS1 (peroxisomal 

targeting signal) C-terminális tripeptid Ser-Lys-Leu (SKL) szekvenciával, mely a humán 

peroxiszomális fehérjék több mint 90%-ában megtalálható. Néhány mátrixfehérje az N-

terminálishoz közel található PTS2 nonapeptid szekvenciát: (Arg/Lys)-(Leu/Val/Ile)-X(5)-

(His/Glu)-(Leu/Ala). Öt mátrixfehérje tartalmazza ezt a szignált: a tioláz, a fitanoil-KoA 

hidroxiláz, a dihidroxiacetonfoszfát szintáz, a glioxiszomális malát szintáz és a mevalonát 

kináz. A PTS2 többnyire limitált proteolízisen megy át a mátrixban. A membránfehérjék 
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esetében is leírtak már néhány irányító szekvenciát (mPTS, m = membrán), ezeknek a 

felépítése jóval bonyolultabb. 

A peroxiszóma fehérjefelvétele több lépésből áll (2. ábra). A felveendő fehérjék szignál 

szekvenciáját a citoplazmában található szolúbilis receptorok ismerik fel. A Pex5p fehérje két 

izoformája felismeri és köti a PTS1 szekvenciát, míg a Pex7p a PTS2-t. (A rizoméliás 

kondrodiszplázia punktátában szenvedő betegek egy csoportjában a Pex7p defektusa 

mutatható ki. Mivel ez a receptor csak a PTS2 szignált tartalmazó mátrixfehérjék importjában 

vesz részt, csak az elágazó szénláncú zsírsavak lebontása és a plazmalogén bioszintézis 

károsodik.) A citoszólban dajkafehérjék segítik a receptor – ligand kapcsolódást. A receptor –  

2. ábra. A peroxiszomális mátrixfehérjék importja. Rövidítések: PTS, peroxisomal targeting signal; 

Ub, ubikvitin. A számozott szimbólumok PEX fehérjéket jelölnek. 

ligand fehérjekomplexek részleteiben ismeretlen mechanizmussal a peroxiszómához 

vándorolnak, majd lehorgonyoznak a peroxiszomális membrán külső felszínén. A Pex14p 

integráns peroxiszomális membránfehérje megköti s a mátrixba traszportálja a Pex5p és 

Pex7p által szállított fehérjéket. A peroxiszóma membrán további integráns fehérjéi ATP-
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függő módon segítik elő a fehérjeimportot. Végül a szabad Pex5p az import megtörténte 

után visszajut a citoplazmába. A folyamatban szerepet játszó peroxinok: Pex1p, Pex6p,. 

Pex4p, Pex22p; mutációjuk a Pex5 recycling károsodásához vezet. 

A peroxiszomális mátrix fehérjék importja úgy tűnik, hogy nem követi a mitokondriumban és 

az endoplazmás retikulumban megfigyelt mechanizmust, vagyis hogy chaperonok által nem-

natív konformációban tartott fehérjék jutnak keresztül a membránon. A peroxiszóma 

esetében natív fehérjék, sőt a citoplazmában asszociálódott fehérje oligomerek transzportja 

is lehetséges. A jelenség pontos magyarázata nem ismert, felvetették pórusok, illetve 

lokálisan a transzport során képződő vezikulák szerepét. 

A peroxiszomális membránfehérjék importjában a Pex19p, a membránhoz a citoszól felől 

kapcsolódó farnezilált fehérje, valamint a Pex16p, Pex3p integráns membránfehérjék 

játszanak főszerepet: hiányukban nem jön létre peroxiszóma. Feltételezhető szerepük a 

további membránfehérjék importja a „preperoxiszóma” membránjába (3. ábra).  

3. ábra. A peroxiszomális membránfehérjék felvétele.  PMP: peroxiszomális membrán protein. 
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A peroxiszomális metabolom 

 

A peroxiszómákat sokáig olyan organellumnak tekintették, mely főleg az energiatermeléssel 

(ATP-szintézissel) nem kapcsolt oxidatív reakciók specialistája. Később nyilvánvalóvá vált, 

hogy a peroxiszóma a katabolikus reakciók mellett a lipidanyagcsere szintetikus útvonalai 

közül is sokat tartalmaz. Az alábbiakban a peroxiszóma anyagcseréjének néhány 

legfontosabb reakcióútját tárgyaljuk.  

 

Peroxiszomális oxidáció és légzés 

A peroxiszóma katabolikus működésének alapja különböző szubsztrátok flavoprotein 

oxidázok által katalizált oxidációja és a keletkező hidrogén-peroxid kataláz általi lebontása (4. 

ábra). A legfontosabb peroxiszomális oxidázok: D-aminosav-oxidáz, L-α-hidroxisav-oxidázok, 

acil-KoA-oxidáz, glutaril-KoA-oxidáz, poliamin-oxidáz, oxalát-oxidáz, urát-oxidáz, pipekolát 

oxidáz.  

A kataláz a keletkező hidrogén peroxidot diszproporcionálódás révén vagy peroxidációval 

bonthatja. Az utóbbi reakciótípus esetén etanol, metanol, nitritek lehetnek az 

elektrondonorok. A 

peroxiszomális légzéshez sem 

szubsztrát szintű, sem oxidatív 

foszforiláció nem kapcsolódik, 

az elektrontranszfer során 

felszabaduló energia nem 

konzerválódik, teljes 

egészében hővé alakul. 

4. ábra. A peroxiszomális légzés folyamata vázlatosan.  
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Peroxiszomális zsírsavoxidáció 

A peroxiszomális zsírsavoxidáció a legkülönbözőbb zsírsavak metabolizálására képes. 

Kiemelkedő szerepe van az igen hosszú szénláncú (≥22) telített és telítetlen, valamint az 

elágazó szénláncú zsírsavak (pl. fitánsav) oxidációjában. Ezenkívül résztvesz a dikarbonsavak, 

a prosztaglandinok, tromboxánok, leukotriének és az acil oldallánccal rendelkező 

xenobiotikumok metabolizmusában. Alkalmas továbbá mindazon zsírsavak lebontására is, 

melyek a mitokondriális β-oxidáció szubsztrátjai is lehetnek.  

 

Zsírsav β-oxidáció 

A peroxiszómában a mitokondriumhoz hasonlóan jelen van a β-oxidáció négy egymást 

követő lépése: dehidrogenálás, a kettős kötés hidrációja, újbóli dehidrogenálás, végül 

tiolítikus hasítás. A folyamat mindkét helyen acetil-KoA egységek képződésével végződik. 

 

A zsírsavak aktiválódása 

A hosszú szénláncú zsírsavakat az acil-KoA szintetáz aktiválja (a többi zsírsavval azonos 

módon) a peroxiszóma, az endoplazmás retikulum és a mitokondrium külső membrán 

citoszól felé néző felszínén. A nagyon hosszú (24-26) szénláncú zsírsavak aktiválódásához  

specifikus acil-KoA szintetáz (Very Long Chain Fatty Acyl-CoA synthetase) szükséges, mely 

csak a peroxiszóma külső felszínén található meg. A zsírsavaktiválás enzimatikus folyamata 

mindkét esetben megegyezik az általános sémával. 

 

Zsírsavak transzportja a mátrixba 

A zsírsavak transzportja a peroxiszóma mátrixba részleteiben nem teljesen ismert folyamat, 

de a mitokondriális transzporttól eltérően nem karnitin.függő. Acil-KoA, szabad zsírsav 

egyaránt szállítódhat, illetve lehetséges az is, hogy a zsírsav a transzport során veszíti el a 

KoA-t, mely a citoplazmában marad. Ebben az esetben a peroxiszomális mátrixban a zsírsav 

újra kell aktiválódjon. A különböző zsíracil-KoA-k peroxiszomális transzportjáért a membrán 
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ABC hemitranszportereit tartják felelősnek. A peroxiszóma membrán e transzporter-család 

számos tagját tartalmazza. Ezek a fehérjék ATP-kötő doménnel és hat transzmembrán 

régióval rendelkeznek. Ezzel szemben a „normál” ABC transzporterek 12 transzmembrán 

szakaszt és két ATP-kötőhelyet tartalmaznak: ezért nevezzük a peroxiszomális ABC 

transzportereket hemitranszporternek. Az ABC hemitranszporterek általában membránon 

keresztüli aktív transzportot katalizálnak. A transzporterek homo- és heterodimerizációra 

képesek, ami elméletileg befolyásolhatja a ligandspecificitást és eltérő funkciót is lehetővé 

tehet. A család több, eddig azonosított tagja közül a legfontosabb az ALDP 

(adrenoleukodisztrófia protein): a gén mutációja a nagyon hosszú szénláncú zsírsavak 

emelkedett szintjét és a nagyon hosszú szénláncú zsírsav-KoA-szintáz csökkent aktivitását 

okozza.  

 

A peroxiszomális β-oxidáció menete 

A peroxiszomális β-oxidáció első enzime az acil-KoA oxidáz, a mitokondriális acil-KoA 

dehidrogenázhoz hasonlóan FAD prosztetikus csoporttal működik (5. ábra). Mivel a 

peroxiszómában légzési elektrontranszfer lánc nem található, a redukált FAD reoxidációja 

molekuláris oxigénnel történik, hidrogén peroxid képződésével. Patkány májban két 

izoenzimet írtak le, az egyik klofibráttal indukálódik, a másik nem. Humán májban legalább 

háromféle enzim van: egy az elágazás nélküli, egy az elágazó szénláncú zsíracil-KoA-k részére, 

s egy prisztanoil-KoA oxidáz.  



 

TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008 "Képzés- és Tartalomfejlesztés a Semmelweis Egyetemen“. Szemináriumi anyagok fejlesztése 

– SE Orvosi Vegytani Intézet 

 

29

A további lépéseket 

multifunkcionális enzimek 

katalizálják: enoil-KoA 

hidratáz és hidroxiacil-KoA 

dehidrogenáz aktivitás 

(bifunkcionális enzim; S. 

cerevisiae) mellett 

hidroxiacil-KoA epimeráz 

(Candida fajok) vagy Δ3-

cisz-Δ2-transz-enoil-KoA 

izomeráz (patkány) is jelen 

lehet (trifunkcionális 

enzim). Az enzim 

szekvenciája nagyfokú 

hasonlóságot mutat a 

megfelelő mitokondriális 

enzimekkel, a gén 

feltehetőleg génfúzióval 

jöhetett létre. 

 

5. ábra. A peroxiszomális β-

oxidáció lépései 

 

Az egyes oxidációs ciklusok itt is a tioláz (oxoacil-KoA tioláz) által katalizált acetil-KoA 

felszabadulással végződnek. Két peroxiszomális izoenzimet írtak le (klofibráttal indukálható, 

illetve nem indukálható), melyek különböznek a mitokondriális illetve citoszól tiolázoktól. 
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A telítetlen zsírsavak oxidációjához kisegítő enzimek 

szükségesek: 2,4-dienoil-KoA reduktáz, Δ3-cisz-Δ2-

transz-enoil-KoA izomeráz, D-3-hidroxiacil-KoA 

dehidratáz (6. ábra). 

A végtermékek transzportja a mátrixból a citoszólba 

A peroxiszomális zsírsavoxidáció 8 szénatomnál 

rövidebb zsírsavakkal csak nagyon lassan működik, 

tehát a reakciósorozat jellemző végtermékei az 

oktanoil-KoA és az acetil-KoA-k. A peroxiszóma két 

karnitin aciltranszferázt tartalmaz a mátrixban, 

melyek az oktanoil-KoA-ra és az acetil-KoA-ra 

specifikusak.  

6. ábra. Telítetlen zsírsavak belépése a 

peroxiszomális β-oxidációba 

 

Acil-KoA hidroláz nincs a peroxiszómában. A végtermékek a mitokondriumban oxidálódnak 

tovább, illetve az acetil egységek bioszintetikus reakciókban is felhasználódhatnak. 

A peroxiszomális és a mitokondriális β-oxidáció energiamérlegének összehasonlítása: 

Peroxiszóma: 

palmitoil-KoA + 4 O2 + 4 KoA + 4 NAD+ = oktanoil-KoA + 4 H2O2 + 4 acetil-KoA + 4 NADH  

Mitokondrium: 

palmitoil-KoA + 4 FAD + 4 KoA + 4 NAD+ = oktanoil-KoA + 4 FADH2 + 4 acetil-KoA + 4 NADH 

 

A további lépések mindkét esetben a mitokondriumban történnek. A peroxiszómában 

keletkezett NADH az elektronjait a mitokondriumnál megismert mechanizmusokkal (pl. 

malát – aszpartát inga), vagy peroxiszóma-specifikus módon (pl. piruvát – laktát inga) tudja a 

citoszólba, majd a mitokondriumba juttatni (7. ábra). Tehát csak az első lépésben  

felszabaduló energia vész el négy cikluson keresztül, ami 4x2=8 ATP veszteséget jelent. A 
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palmitát mitokondriális oxidációja 130 ATP generálását jelenti, tehát a peroxiszomálisan 

kezdődő folyamat kb.6% energiaveszteséggel jár. 

7. ábra. A peroxiszomális és mitokondriális elektrontranszfer ingák működése. 

 

A peroxiszomális αααα-oxidáció  

A normál táplálkozás során 3-metil csoportot tartalmazó elágazó szénláncú zsírsavak (pl. 

fitánsav) kerülnek a szervezetbe. Ezek a vegyületek nem tudnak lebomlani a β-oxidáció 

folyamatában, mivel a metil csoport gátolja a hidroxiacil-KoA dehidrogenáz által katalizált 

dehidrogenálást (mind a mitokondriális, mind a peroxiszomális β-oxidációban). A problémát 

az α-oxidáció reakciósorozata oldja meg (8. ábra). 
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Az a-oxidáció első lépésében az elágazó szénláncú zsírsav aktiválódik, a reakciót az acil-KoA 

szintetáz katalizálja. A második lépésben a zsírsav α helyzetben hidroxilálódik a fitanoil-KoA 

hidroxiláz segítségével. Az enzim mutációja okozza a Refsum-kórt. 

A következő lépések vitatottak. Az egyik lehetőség a hidroxifitanoil-KoA hasítása formil-KoA-

vá és prisztanállá (hosszú szénláncú aldehid). A reakciót egy liáz katalizálja. 

 

8. ábra. A peroxiszomális αααα-oxidáció lehetséges útvonalai. 
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A másik reakcióúton a hidroxifitanoil-KoA-t egy tioészteráz hasítja, majd a keletkező 

hidroxifitánsavat egy α-hidroxisav oxidáz ketofitánsavvá oxidálja. A ketofitánsav végül 

szintén prisztanállá dekarboxilálódik. 

A reakcióút végén a prisztanált az aldehid dehidrogenáz prisztánsavvá oxidálja és az beléphet 

a normál β-oxidáció folyamatába. 

 

A glioxilát ciklus 

Növényi peroxiszómákra jellemző reakcióút, állati sejtekben hiányzik vagy legalábbis teljesen 

jelentéktelen. A ciklus célja a zsírsav és szénhidrát anyagcsere összekapcsolása olymódon, 

hogy zsírsavakból nettó szénhidrát képződhessen. Ennek megfelelően elsősorban olajos 

növényi magvakban vannak jelen nagy aktivitással a ciklus enzimei: a citrát ciklus enzimein 

kívül az izocitrát liáz és a malát szintáz. E speciális enzimek mindig a glioxiszómában 

találhatók, a citrát ciklus enzimei fajtól függően vagy szintén jelen vannak ebben az 

organellumban is, vagy csak a mitokondriumban. A ciklus kihagyja a citrát ciklus 

dekarboxilálódással járó lépéseit, így az acetil-KoA szénatomjai nem vesznek el a 

bioszintetikus reakciók számára (9. ábra). A teljes folyamat nettó reakcióegyenlete az alábbi: 

 

(1) oxálacetát + 2 acetil-KoA + 2 NAD+ + 2 H2O = malát + szukcinát + 2 NADH+H+ + 2 KoA,  

vagy: 

(2) oxálacetát + 2 acetil-KoA + 2 NAD+ + FAD + 3 H2O = 2 oxálacetát + 2 NADH+H+ + FADH2 + 2 

KoA 
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9. ábra. A glioxilát 

ciklus 
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Koleszterol és dolichol metabolizmus 

A koleszterol szintézist korábban a citoszólban és az endoplazmás retikulumban lokalizálódó 

enzimek által katalizált folyamatnak tartották. Újabb eredmények szerint a reakcióút legtöbb 

enzime megtalálható a peroxiszómákban is. A peroxiszóma biogenezis különböző zavarai 

esetén a koleszterol bioszintézis is súlyosan érintett. A dolichol bioszintézis lépései az 

endoplazmatikus retikulumon kívül a peroxiszómában is jelen vannak. 

 

Purin bázisok metabolizmusa 

A purinok katabolizmusának közös intermedierje a xantin. A xantin további átalakulása 

különbözik az egyes fajokban: a főemlősök, 

madarak, hüllők és rovarok hugysavvá, míg más 

fajok allantoinná bontják. A xantin metabolizáló 

enzimek általában a peroxiszómában találhatók 

(10. ábra). Az emberi xantin 

dehidrogenáz/oxidáz peroxiszomális 

lokalizációját azonban eddig nem mutatták ki.  

(A purin katabolizmus következő enzime, a 

mindig peroxiszomális urát oxidáz a 

főemlősökben hiányzik. Mivel a hugysav 

hatékony antioxidáns, az enzimaktivitás 

elvesztése és a főemlősök hosszabb élettartama 

között összefüggést gyanítanak.) 

 10. ábra. A xantin lebontása 

Epesavak szintézise 

Az epesavak szintézise koleszterolból a legtöbb kompartimentumot érintő reakcióutak 

egyike. Az egyes lépések a citoszólban, a mitokondriumban, az endoplazmás retikulumban és 

a peroxiszómában zajlanak. 
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A peroxiszomális lépések 

trihidroxi- és 

dihidroxikolesztánsavból 

indulnak ki, az oldallánc β-

oxidációját és a konjugációs 

reakciókat foglalják magukba 

(11. ábra). A β-oxidáció a 

szokásos lépésekben történik az 

elágazó szénláncú acil-KoA 

oxidáz, egy multifunkcionális 

enzim (enoil-KoA hidratáz + 

hidroxiacil-KoA dehidrogenáz 

aktivitás) és tioláz 

közreműködésével. A keletkező 

kolil- és kenodeoxikolil-KoA-t az 

epesav-KoA:aminosav N-

aciltranszferáz konjugálja 

glicinnel vagy taurinnal. 

 

11. ábra. Epesavak szintézise a peroxiszómában 

 

Éter lipidek szintézise 

A reakcióút mindhárom enzime kimutatható a peroxiszómában mint integráns 

membránfehérje. Az első két enzim (dihidroxiacetonfoszfát aciltranszferáz és alkil-

dihidroxiacetonfoszfát szintáz) aktív centruma intraluminális, míg a harmadiké (alkil-

dihidroxiacetonfoszfát reduktáz) a citoszól felé irányul (12. ábra). A további lépések már az 

endoplazmás retikulumban zajlanak. 
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A peroxiszóma jelentőségét az éter-lipidek szintézisében igazolja a Zellweger szindrómában 

(l. később) tapasztalható súlyos éter lipid deficiencia és betegek fibroblasztjaiban a 

plazmalogén bioszintézis teljes hiánya. 

 

12. ábra. Az éter lipidek szintézise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aminosav katabolizmus 

Lizin 

Emberben a lizin metabolizmusnak két fő útja van. A köztitermék α-aminoadipát a fontosabb 

útvonalon szaharopinon, míg a kisegítő reakcióúton pipekoláton keresztül képződik. A 

kulcsenzimek (α-aminoadipát szemialdehid szintáz, illetve pipekolát oxidáz) 
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peroxiszomálisak (13. ábra). A pipekolát oxidáz defektusa pipekolát acidémiát okoz. A 

pipekolát oxidáz a szarkozin glicinné történő oxidálását is katalizálja. 

 

 

14. ábra. A D-aminosavak peroxiszomális                                                    

lebontása 

 

13. ábra. A lizin lebontása 

     

  

 

15. ábra. Az alanin:glioxálsav aminotranszferáz  

 

D-aminosav oxidáz 

Az enzimek – flavoproteinek – anyagcserében betöltött szerepe nem ismert, a katalizált 

reakcióban α-ketosav, ammónia és hidrogén-peroxid képződik (oxidatív dezaminálás; 14. 

ábra). Legfontosabb szubsztrátjai a D-prolin, D-aszpartát és az N-metil-D-aszpartát. 

(Utóbbiból nem ammónia, hanem metilamin képződik az oxidáció során.) 
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Poliaminok lebontása 

A peroxiszomális poliamin oxidázok a spermint és az N-acetil-spermint spermidinné, az N-

acetil-spermidint putreszcinné oxidálják, hidrogén-peroxid képződése mellett. 

 

Alanin:glioxilát aminotranszferáz 

Emberben peroxiszomális enzim, a glioxilsav glicinné történő alakulását katalizálja (15. ábra). 

Az enzimnek szerin:glioxalát aminotranszferáz aktivitása is van. Hiányában a glioxilsav 

oxaláttá bomlik és hiperoxálsavúria (I. típus) vagy oxalózis alakul ki.  

 

A peroxiszomális metabolizmus szabályozása, peroxiszomális stressz, a peroxiszóma 

proliferációt aktiváló receptorok (PPAR) 

 

A peroxiszomális funkciók és a sejt által rájuk támasztott igény közötti egyensúlyeltolódás 

peroxiszomális stresszt okoz. A szubcelluláris stresszfolyamatok közül a peroxiszomális 

stresszt viszonylag ritkábban említik, annak ellenére, hogy a stresszválasz elemei a 

peroxiszómák esetében is jelen vannak. A csökkent peroxiszomális funkció legfontosabb 

szignáljai az intracellulárisan felszaporodott zsírsavak, illetve a hidrogén-peroxid lehetnek. 

Hidrogén-peroxid adásával valóban indukálni lehet a peroxiszóma biogenezisben 

legfontosabb PEX géneket mind növényi, mind állati sejtekben. Ez a megfigyelés azt is sejteti, 

hogy a peroxiszóma, bár hidrogén-peroxid termelő reakcióknak is a helye, kataláz aktivitása 

révén inkább hidrogén-peroxidot hatástalanító organellum. 

A különböző lipidek intracelluláris felszaporodása a PPAR (peroxiszóma proliferátor aktivált 

receptor) magi receptorok aktiválódása útján fejti ki peroxiszomális hatását. A PPAR fehérjék 

ligand által indukált transzkripciós faktorok, melyek a magi hormonreceptorok családjához 

tartoznak (a szteroid- és pajzsmirigyhormonok, retinoidok és D vitamin receptoraival együtt). 
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Emlősökben α, δ és γ izoformájuk található meg. A PPARα elsősorban a májban 

expresszálódik, a PPARγ a zsírszövetben, a PPARδ ubiquiter. 

A PPAR-ok a szteroid – tiroid – retinoid magi receptorcsaládba tartoznak, így szerkezetük is 

ennek felel meg: két cinkujj-szerű struktúrát és egy α-helikális szakaszt tartalmazó DNS-kötő 

régiót és C-terminálisan elhelyezkedő ligand-kötő domént tartalmaznak (16. ábra). A PPAR-

ok fiziológiás ligandjai kezdetben ismeretlenek voltak, árva receptorokként írták le őket az 

experimentális ligandok adása után jellegzetesen megjelenő peroxiszóma proliferációs hatás 

alapján. Azóta a mesterséges ligandokon (fibrátok, indo- metacin stb.) kívül számos 

természetes ligandjukat (linolsav, linolénsav, fitánsav, arachidonsav, eikozanoidok stb.) is 

leírták. A PPAR-ok működésének a dimerizáció alapfeltétele. Heterodimert tudnak képezni a 

9-cisz-retinoid receptorral (RXR). A heterodimert alkotó bármelyik partner ligandja aktiválja a 

dimert, mely így a DNS PPAR reszponzív elemeihez (PPRE) kötődhet. A PPRE konszenzus 

szekvenciája: 5’-AACTAGGNCAAAGGTCA-3’. A kötődés eredménye a target gének 

expessziójának fokozódása. A PPARα elsősorban a májban indukálja a peroxiszomális 

zsírsavoxidáció teljes enzimkészletét, a zsírsavtranszportban és felvételben szerepet játszó 

fehérjéket, a májsejt citoplazmájának zsírsavkötő fehérjéjét (FABP, fatty acid binding 

protein), a mitokondrális zsírsavoxidáció enzimeit, a ketogenezis enzimeit, a mikroszomális 

zsírsav ω-oxidációban szerepet játszó citokróm P450 izoenzimeket (CYP4A család). 

 

 

 

 

 

 

 

16. ábra. A PPAR-ok szerkezete. DBD: DNS-kötő domén, LBD, ligand-kötő domén. 
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A PPARγ hatását főleg a zsírszövetben fejti ki, ahol indukálja a lipoprotein lipázt, a zsírsav 

transzlokázt, a zsírsavkötő fehérjét, a foszfoenolpiruvát karboxikinázt (a glukoneogenezis 

prekurzorokból történő glicerinszintézis sebességmeghatározó enzimét). 

A PPAR-ok funkciója tehát alapvető a zsírsavmetabolizmusban, célja a lipidek szintjének 

csökkentése oxidáció (máj), illetve raktározás (zsírszövet) által. Az intracelluláris 

lipidfelhalmozódás a legtöbb sejtet károsítja (lipotoxicitás). Bármilyen állapot, mely 

hiperlipémiához vezet (zsírsavdús diéta, éhezés, stressz, diabetes) a PPAR-okat aktiválja. Az 

azonos ligandok a különböző szervekben a szervre jellemző PPAR-on keresztül különböző 

célgének expresszióját fokozzák. A májban a zsírsavfelvétel, trigliceridbe beépülés, β- és ω-

oxidáció enzimei indukálódnak, míg a zsírszövetben a zsírlerakódás fokozódik. Minden PPAR 

által szabályozott reakció tehát a zsírsavszint csökkentése, vagyis a lipotoxicitás kivédése 

irányába hat. 

PPARα-hiányos egérben normál táplálkozás mellett anyagcserezavart nem lehet megfigyelni. 

Zsírdús diéta vagy éhezés (a fentieknek megfelelően) a máj elzsírosodását okozza. Éhezésben 

emellett még súlyos hipoglikémia és hipotermia is kifejlődik (a zsírsavoxidáció és a ketontest 

szintézis károsodása miatt). A PPARγ hiánya embrionális korban letális. A gén kísérletes 

"kikapcsolása" a születés körül a zsírszövet eltűnéséhez és zsírmáj kialakulásához vezet. 

Bár a PPAR első észlelt hatása a peroxiszóma proliferáció fokozódása volt, ennek 

mechanizmusa mindmáig enigmatikus. Kérdés, hogy a strukturális változások megelőzik-e, 

vagy pedig követik a peroxiszomális fehérjék indukcióját. 

 

A PPAR-ok szerepe különböző kórképekben 

 

Hiperlipémiával járó kórképek 

Az elhízással kapcsolatos kórképek (a felnőttkori, kettes típusú diabétesz, a metabolikus 

szindróma, az obezitás stb.) mind hiperlipémiával járnak, mely fokozza a szív- és érrendszeri 

szövődmények gyakoriságát. A szintetikus PPARα (fibrátok) és PPARγ (tiazolidindionok; TZD) 

agonisták hatékonyak ezen betegségek kezelésében. A TZD-ok (troglitazon, rosiglitazon, 
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pioglitazon) hipoglikémiát kiváltó hatásuk alapján a II. típusú diabetes kezelésében 

használatosak. A glukóz homeosztázisra gyakorolt direkt hatásukat nem sikerült kimutatni; 

feltételezik hogy a zsírszövet zsírsavfelhasználásának fokozásával a vázizom 

lipidfelhasználását csökkentik, ami másodlagosan fokozott glukózfelhasználással jár. 

A fibrátok (gemfibrozil, bezafibrát, fenofibrát) a máj zsírsavoxidációjának fokozása révén 

hatékony antihiperlipémiás szerek. A klinikai gyakorlatban a hiperlipémia által okozott szív- 

és érrendszeri betegségek prevenciójában használhatók. 

A PPAR-RXR heterodimér RXR ligandokkal is aktiválható. Az RXR ligandok tehát elméletileg 

szintén alkalmazhatók a diabetes terápiájában. Állatkísérletekben e molekulák valóban 

hipoglikémiát okoznak, a szénhidrát anyagcserére gyakorolt hatásuk azonban még nem 

tisztázott. 

Mind a PPARα, mind a PPARγ agonisták csökkentik az ateroszklerózis kifejlődését. A 

hipolipémiát kívül a gyulladásgátló hatásnak lehet szerepe a folyamatban. A fibrátok és a 

TZD-ok gátolják a gyulladást mediáló citokinek (TNFα, interleukinok) termelését is: a 

zsírszövetben fennálló krónikus, enyhe gyulladásnak fontos szerepe van az elhízás 

patomechanizmusában.  

 

Karcinogenezis 

A fibrátok, melyek emberben terápiásan alkalmazható szerek, rágcsálókban hatékony 

hepatokarcinogének. A hatásban direkt DNS károsodás nem játszik szerepet (nem-

genotoxikus karcinogén). A karcinogén effektus a PPARα-hoz kötött, PPARα deficiens 

egerekben a fibrátok hatástalanok. A karcinogenezis pontos mechanizmusa ismeretlen, két 

hipotézis próbálja magyarázni a jelenséget. 

 

Oxidatív stressz hipotézis 

A fibrátok indukálják a peroxiszomális acil-KoA oxidázt, urát oxidázt, a peroxiszómában 

megjelenik a normálisan endoplazmás retikulumhoz kötött gulonolakton oxidáz aktivitás is. A 
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kataláz aktivitás kevésbé emelkedik. Következményképpen a hidrogén-peroxid 

felhalmozódik, kidiffundál a peroxiszóma lumenéből és közvetlenül vagy más reaktív oxigén 

származékká (hidroxil gyök) alakulva károsítja a DNS-t.  

 

Fokozott proliferáció, csökkent apoptózis 

A fibrátok PPARα dependens módon, részleteiben ismeretlen mechanizmussal befolyásolják 

a sejtciklus szabályozó fehérjéit, ami sejtproliferációban, a májtömeg növekedésében 

nyilvánul meg. Emellett gátolják az apoptózist mind normál, mind tumoros sejtekben. 

 

Ezek a hatások emberben, más főemlősökben és tengerimalacban teljesen hiányoznak, így a 

fibrátok felhasználhatók a terápiában, 15-30 éves kezelés után sem tapasztaltak 

hepatokarcinogenezist. A különbségre két magyarázat lehetséges. Egyrészt a PPARα 

expressziója jóval alacsonyabb az emberi, mint a rágcsáló májban (kb. 10%). Másrészt 

lehetséges, hogy a PPARα target génjei különböznek az egyes fajokban; a rágcsálókban olyan 

gén expressziója fokozódhat, mely hepatokarcinogént termelő fehérjét kódol. 

A PPARγ ligandok antiproliferatív hatásúak, fokozzák tumoros sejtvonalak differenciálódását 

és apoptózisát. 

 

Örökletes peroxiszomális eredetű kórképek 

A peroxiszomális kórképek genetikai eredetűek, viszonylag ritkák de súlyosak, tüneteik 

újszülött- vagy gyermekkorban jelentkeznek. Az ide tartozó betegségeknek két alapvető 

csoportja van. A mutáció érintheti valamelyik peroxiszomális enzim génjét, illetve a 

peroxiszóma biogenezisben résztvevő valamely peroxin génjét. 
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Peroxiszomális enzimet kódoló gének mutációi 

Ezekben a kórképekben a peroxiszómák a sejtekben kimutathatóak, bár szerkezetük 

abnormális lehet. A mutáció által nem érintett peroxiszomális anyagcsereutak normálisan 

működhetnek. 

 

A peroxiszomális β-oxidáció rendellenességei 

X kromoszómához kötött adrenoleukodisztrófia (X-ALD) 

A legelterjedtebb peroxiszomális kórkép, incidenciája 1:20000 körül van. A kórkép biokémiai 

jellemzője a nagyon hosszú szénláncú zsírsavak felhalmozódása a plazmában és különböző 

sejtekben. Az akkumulációt a nagyon hosszú szénláncú zsírsavak erőteljesen csökkent 

peroxiszomális oxidációja okozza. A kiesett funkciójú fehérje, az ALDP, az ABC transzporterek 

családjába tartozó peroxiszomális hemitranszporter. Funkciója – mely nem teljesen 

bizonyított – a zsírsavak transzportja a mátrixba akár szabad zsírsavként, akár KoA-val 

aktivált formában. 

A kórkép számos fenotípust mutathat, melyek közül leggyakoribb a gyermekkori agyi 

adrenoleukodisztrófia (CCALD) és az adrenomieloneuropátia (AMN). Az előbbi 10 éves kor 

előtt kezdődik, rapidan progrediáló központi idegrendszeri tünetekkel, a fehérállományban 

gyulladásos elváltozásokkal. Az utóbbi fiatal felnőttkorban okoz először tüneteket, a 

progresszió lassabb, és nincsenek gyulladásra utaló tünetek. Az X-ALD heterozigóta nők 

esetében is kialakulhat idősebb korban az AMN-re emlékeztető tünetegyüttes. 

 

Acil-KoA oxidáz deficiencia (pszeudo-NALD; neonatális adrenoleukodisztófia) 

Eddig csak néhány esetet írtak le, az enzim hiánya a nagyon hosszú szénláncú zsírsavak 

emelkedett plazmakoncentrációját okozza. A NALD-val szemben viszont a fitánsav, 

prisztánsav, pipekólsav koncentrációk normálisak. A betegség gyorsan halálhoz vezet. 
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A bifunkcionális fehérje deficienciája 

Néhány tucat est ismeretes az irodalomban. A bifunkcionális fehérje hidratáz és 3-

hidroxiacil-KoA dehidrogenáz aktivitásának kiesése minden peroxiszómában oxidálódó lipid 

katabolizmusát érinti, így az összes prekurzor felhalmozódása kimutatható a betegekben. 

Legfontosabb tünetei: növekedési és fejlődési rendellenessségek, hipotónia, görcsrohamok. 

Néhány hónap alatt halálos kimenetelű. 

 

A peroxiszomális α-oxidáció rendellenességei 

 

Refsum-kór (Heredopathia atactica polyneuritiformis) 

A kórképet már 60 éve ismerik, tünetei közé tartozik a retinitis pigmentosa, cerebelláris 

ataxia, krónikus polineuropátia, izomgyengeség és az izomzat leépülése. A betegség 

viszonylag késői életkorban kezdődik és lassan progrediál. A fitánsav akkumulációját 1960-

ban kimutatták a betegekben, de a betegségért felelős enzimdeficienciát (fitanoil-KoA 

hidroxiláz) csak az utóbbi években ismerték fel. 

 

Az éter-foszfolipid szintézis zavarai - rizoméliás kondrodiszplázia (II. és III. típus) 

 

A kórképet a dihidroxiacetonfoszfát aciltranszferáz vagy az alkil-dihidroxiacetonfoszfát 

szintáz defektusa okozza. Normál fitánsav koncentráció mellett (ez különbözteti meg az I. 

típustól), a vörösvértestekben a plazmalogénszint igen alacsony. Klinikailag csontfejlődési 

zavar, hipotónia, katarakta jellemzi. 
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Primer hiperoxalátúria I. típus  

 

Ritka betegség, melyet az alanin-glioxilát aminotranszferáz deficienciája okoz. A 

peroxiszomális enzim aktivitása az érintett betegek egy részében teljesen hiányzik, míg más 

betegekben az enzim tévesen a mitokondriumba van irányítva. A betegek vizelete 

nagymennyiségű oxálsavat, glioxilsavat és glikolsavat tartalmaz. Az ismétlődő vesekövesség 

és nefrokalcinózis talaján kialakuló veseelégtelenség 20 éven belül halált okoz. 

 

A peroxiszóma biogenezisben szereplő fehérjét kódoló gének mutációi 

 

Az ide tartozó kórképek (PBD: peroxisome biogenesis disorder). többé-kevésbé valamennyi 

peroxiszomális funkciót érintik, gyakran letális kimenetelűek. 

 

Zellweger (cerebro-hepato-renális) szindróma (ZS), neonatális adrenoleukodisztrófia (NALD), 

csecsemőkori Refsum kór (IRD) 

Klinikailag különböző megjelenésű, a központi idegrendszer fehérállományának 

demielinizációjával, májmegnagyobbodással és fibrózissal, mentális retardációval járó 

kórképek. A funkcióképes peroxiszómák teljes hiánya észlelhető minden sejttípusban. 

Biokémiai zavarok: az éter foszfolipidek csökkent bioszintézise, plazmalogének hiánya 

minden szövetben; a nagyon hosszú szénláncú (>22) zsírsavak felhalmozódása; pipekolát és 

fitanát felhalmozódás; a tipikusan peroxiszomális enzimek a sejtek citoszóljában mutathatók 

ki. Oka a PEX gének mutációja. 
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Rizoméliás kondrodiszplázia punktáta (RCDP) I. típus 

A betegség klinikai tünetei: a végtagok proximális része jelentősen rövidebb, 

koponyafejlődési rendellenességek, congenitális törések, mentális retardáció. Biokémiailag 

emelkedett fitánsav szint és csökkent eritrocita plazmalogénszint jellemző. Négy enzim 

aktivitása hiányzik a peroxiszómából: alkil-dihidroxiacetonfoszfát szintáz, 

dihidroxiacetonfoszfát aciltranszferáz, fitanoil-KoA hidroxiláz és tioláz. Mindezen fehérjék 

PST2 célbajuttató szekvenciával rendelkeznek, így feltételezték, hogy a PST2-t felismerő 

pex7p receptort kódoló PEX7 gén mutációja felelős a kórképért. A feltételezést sikerült is 

igazolni. 
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A nitrogén-monoxid szintézise és annak összefüggései az arginin-

anyagcserével 

Dr. Hrabák András  

 

Az aminosavak nemcsak a fehérjék építőköveiként, hanem számos más molekula 

prekurzoraiként is fontos szerepet töltenek be. Az arginin egyike azon aminosavaknak, 

amelyek több alternatív reakcióút kiinduló vegyületei. Ezek közül a reakcióutak közül az 

utóbbi másfél évtized kutatásainak egyik fő tárgyát a nitrogén-monoxid (NO) szintézise és ez 

utóbbi molekula biológiai-orvosi jelentőségének vizsgálata képezi. A téma jelentőségét 

mutatja, hogy az NO-val kapcsolatos tudományos közlemények száma 1985 óta 

megsokszorozódott; a Science amerikai tudományos folyóirat 1992-ben az NO-t az "Év 

molekulája"-ként említette évvégi vezércikkében, 1998-ban pedig már át is adták az első 

olyan orvosi Nobel-díjat három amerikai kutatónak, amelyet a nitrogén-monoxiddal 

kapcsolatos eredményekért ítéltek oda. A konzultációs anyag természetesen korlátozott 

terjedelmű, ezért elsősorban az NO kémiai, biokémiai, élettani sajátságaival foglalkozunk, a 

fiziológiai és patológiai vonatkozások inkább csak említésre kerülnek, anélkül, hogy azok 

mélyebb hatásmechanizmusát tárgyalnánk. 

Az arginin egyéb reakcióútjai közül az arginázzal foglalkozunk. Az argináz szerepét az urea-

ciklusban a tankönyv tárgyalja, azonban az utóbbi évtizedben számos adat vált ismertté az 

argináz szerepéről különböző fontos kórképekben. Míg az 1980-2000 közti két évtizedben az 

ötéves periódusok alatt mindössze 250-300 közlemény jelent meg ebben a témában, 2001-

2005 között ezek száma már meghaladta az 500-at, 2006-2010 között pedig a 900-at közelíti.  
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A nitrogén-monoxid kémiája 

A nitrogén-monoxid a biológiai funkcióval rendelkező vegyületek között az egyik 

legegyszerűbb és legkisebb molekula. Gáz halmazállapotú, színtelen, vízben kismértékben 

oldódik. Molekulatömege mindössze 30, kétatomos paramágneses szabadgyök. A gyök-

jelleget egy lazító orbitálon elhelyezkedő páratlan spinű elektron okozza, ennek 

tulajdonítható a molekula rövid életideje és erős reakcióképessége. A páratlan elektront 

könnyen leadja, ekkor a nitrogénnel izoelektronos NO+ (nitrozónium) kation képződik, egy 

elektron felvételével pedig az oxigén molekulával izoelektronos NO- (nitroxil) anion 

keletkezik, amely biradikális sajátságú.  

A molekula reakciói közül kiemeljük az oxidációt, melynek során nitrit ion, ennek 

továbboxidálódásával pedig nitrát ion jöhet létre. A nitrát képződése különösen akkor kerül 

előtérbe, ha a rendszerben ferro-vas van jelen, ez a helyzet pl. a vérben, ahol az 

oxihemoglobin alakul át ilyen reakcióban methemoglobinná. Ezeknek a reakcióknak az a 

jelentőségük, hogy az NO kimutatásának legegyszerűbb módszerei ezeken alapulnak (l. 

később): 

 

   2 NO + O2                2 NO2;     2 NO2 + H2O           HNO2 + HNO3             [1]                                        

            NO +  Fe2+---O2 + H2O               NO3
- +  Fe3+---OH + H+                   [2] 

A nitrogén-monoxid másik legfontosabb reakciója, hogy képes a szuperoxid gyök-ionnal 

reagálni, ennek során peroxinitrit keletkezik, amely végül nitráttá alakul: 

                                                                H+ 

               NO + O2
-                ONOO-                   ONOOH                 NO3

- + H+   
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   A peroxinitrit tiolok és lipidek peroxidációját idézheti elő, hidroxilgyök képződésében vehet 

részt, ezért az NO citotoxikus hatásainak egy részéért ezt a molekulát teszik felelőssé. A 

fehérjékben a tirozin oldalláncokat nitrálja, ami számos fehérje funkcióját befolyásolhatja, 

ezek közül ki kell emelnünk a tirozin-kinázokat, amelyek nitrált formában nem tudnak 

autofoszforilálódni.      

A nitrogén-monoxid egyszerű diffúzióval kerül el a célsejtekhez és rövid életideje miatt 

spontán inaktiválódik, nincs szükség a hatás megszüntetéséhez külön enzimre. A kutatók egy 

része továbbra is úgy véli, hogy az NO, amely NO+-ionként képes fehérjék tiol-csoportjait 

nitrozilálni, S-nitrozo adduktként, fehérjékhez kötve kering, de az NO ma ismert hatásaihoz 

nincs szükség arra, hogy hosszú ideig tartó transzportot feltételezzünk, a biológiai hatások 

lokálisak. Mivel az NO jól kötődik vashoz, ezért célsejtjeiben a hatásokat elsősorban 

hemoproteinekhez és vas-kén fehérjékhez kötődve, azok aktivitásának, funkciójának 

módosításával fejti ki. A hatások másik csoportja a DNS-t közvetlenül érinti, károsítja, ezekkel 

később alaposabban is foglalkozunk.                                    

 

A nitrogén-monoxid szintézisének biokémiai vonatkozásai 

A téma kutatása során korán felismerték, hogy az NO bioszintézise L-argininből történik. A 

sztereokémiai specifitás egyértelmű, a D-izomer nem szubsztrátja és nem is gátlószere a 

reakciónak. A reakciót katalizáló enzim és maga a reakció is sok szempontból eltér az ismert 

biokémiai reakciók többségétől. A katalizáló enzimet nitrogén-monoxid-szintáznak nevezik és 

általánosan a NOS rövidítést használják. Osztályozás szempontjából az enzim az 

oxidoreduktázok közé sorolható, monooxigenáz reakciókat katalizál (E.C. 1.14.13.39.). A 

reakció több lépésben megy végbe, egyszerűsítve a folyamat két fázisra osztható. Az elsőben 
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az L-arginin egy oxigénnel NG-hidroxi-L-arginin köztitermékké és vízzé alakul, egy NADPH 

redukáló ekvivalenseinek felhasználásával. A második reakcióban egy “fél” NADPH-nak 

megfelelő redukáló ekvivalens használódik fel, egy újabb oxigénnel L-citrullin és NO gyök 

képződik. 

A reakció egy argininre számítva páratlan számú (5) elektron átvitelét igényli, valójában két 

molekula szubsztrát oxidálódik 10 elektron átmenetével. Három izoenzim ismert, ezek 

alapszerkezete hasonló, és a katalizált reakcióban sincs különbség. Mindegyik izoenzim 

tartalmaz egy oxigenáz domént, amely részleges homológiát mutat a citokróm P450 

enzimekkel. Ez tartalmazza a hem prosztetikus csoportot kötő szekvenciát, amelynek egy 

cisztein oldalláncához kapcsolódik a hem, továbbá a két szubsztrát, az L-arginin és a 

molekuláris oxigén kötőhelyét, és a tetra-hidrobiopterin kofaktort kötő helyet is. A kötőhelyek 

környezetében az izoenzimek homológiája lényegesen nagyobb mértékű, mint átlagosan. 

 

 

 

 

 

 

1. ábra. Az NO-szintáz reakció. Felül a bruttó reakció, alul a részlépések láthatók. 
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Az izoenzimek monomerjeinek vázlatos szerkezetét a 2. ábra mutatja be. Mindegyik izoenzim 

dimer formában aktív, ezek a dimerek az oxigenáz domének révén kapcsolódnak össze (ún. 

fej-fej dimerek) és ebben a tetrahidrobiopterinnek, valamint az arginin szubsztrátnak is 

fontos szerepe van. A reduktáz domének a NADPH, valamint a flavin koenzimek kötődéséért 

felelősek, az enzim mind FAD-ot, mind FMN-t igényel és köt. A reduktáz domén koenzim-

kötőhelyei is erős homológiát mutatnak. A reduktáz domén a NADPH-citokróm P450 reduktáz 

enzimekkel is jelentős mértékű homológiát mutat. Azt lehet mondani, hogy az NO-szintáz 

egyesíti és két doménben hordozza a citokróm P450 illetve a hozzá tartozó reduktáz funkcióit. 

A két domént minden monomerben kalmodulin-kötőhely kapcsolja össze, amelynek a két 

domén közti elektronátvitelben tulajdonítanak szerepet. A kalmodulin kötődéséhez Ca2+-

ionok szükségesek, ezért a NOS I és NOS III izoenzim kalciumfüggő. Az indukálható NOS II 

izoenzim azért nem igényel külön kalciumot, mert a kalmodulin kötődése olyan erős, hogy 

µM nagyságrendű Ca2+ esetén is megvalósul.  A 2. ábrán a két konstitutív enzimben egy-egy 

PKA-A foszforilációs hely is látható, a foszforiláció inaktiválja az enzimet, míg a NOS III N-

terminálisának közelében levő mirisztilációs hely az izoenzim membránkötöttségéért felelős. 

A 2. ábra bal szélén a humán kromoszómákon történő lokalizáció adatai láthatók, az ábra 

alján a molekulatömegeket, illetve a legfontosabb sajátosságokat foglaltuk össze.   
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2. ábra. Az NO-szintáz izoenzimek monomerjeinek szerkezete sematikus ábrázolásban. 

Myrist = mirisztilációs hely, PKAP = PKA-P foszforilációs hely, CaM = kalmodulin kötőhely, 

BH4, Arg, O2 = tetrahidrobiopterin, arginin, oxigén kötőhely 

 

A nitrogén-monoxid szintézisének regulációja és befolyásolása  

 

-COOHH2N-

PKAP Arg , O2, BH4 CaM               FMN                      FAD                  NADPH

NOS I
Ch.12.

Myrist

H2N- -COOH
NOS III
Ch.7.

-COOHH2N-NOS II
Ch.17.

1433

1203

1153

Oxigenáz domén Reduktáz domén

Molekulatömegek : NOS I: 155 kD, konstitutív , Ca2+-dependens , citoszólban;
                               NOS III: 135 kD, konstitutív , Ca2+-dependens , membrán-kötött
                               NOS II: 130 kD, induktív, Ca2+- independens , citoszólban
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A két konstitutív izoenzim esetén a Ca2+-szinten keresztül történik az aktiváció, míg az 

indukálható NOS II az enzimszintézis mértékével szabályozódik. Induktorai sejttípusonként 

eltérők lehetnek, a bakteriális endotoxinon kívül általában valamilyen ún. Th-1 típusú citokin 

(interleukin-1β, γ-interferon, tumor nekrózis faktor-α) rendelkezik ilyen hatással. 

 

A konstitutív izoenzimek regulációja - enzimaktiválás 

 

Az endotelben a NOS III acetilkolin hatására aktiválódik. Az acetilkolin-receptoron történő 

kötődés hatására a kalcium-csatornák kinyílnak és az intracelluláris Ca2+-szint megemelkedik, 

ami elősegíti a kalmodulin kötődését a NOS III-hoz és ezzel az enzim aktiválódik. Hasonló 

hatást vált ki a bradikinin, ADP, hisztamin is, de fiziológiás szempontból a véráramlás során 

fellépő nyíró erők hatását tartják a legfontosabbnak. Ezek az erők a vérnyomás emelkedése 

illetve az erek szűkülése következtében jönnek létre és jelzik a vazodilatáció szükségességét 

az endotelnek, amely NO-termeléssel válaszol a fizikai aktivációra.  

A NOS I izoenzim aktiválása a glutamát-receptorok ingerlése révén jön létre. Ebben a 

vonatkozásban az N-metil-D-aszpartát (NMDA) receptor aktivációja a legfontosabb, mert ez 

is Ca2+-csatornát nyit és fokozza az intracelluláris Ca2+-szintet, ezzel a NOS I aktiválódását 

eredményezi.  

 

Az indukálható enzim regulációja – de novo enzimszintézis fokozódás 

 

A NOS II indukcióját legalaposabban makrofágokban tanulmányozták. Itt az enzim mRNS-

ének transzkripcióját egy nukleáris transzkripciós faktor (NF-κB) segíti elő, ennek szintézisét 
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pedig az LPS illetve a γ-interferon saját receptorához kötődése. A DNS-en is jól ismert az LPS-

re, illetve az IFN-γ-ra válaszoló reszponzív elemek helye; ezek a promotertől 30 

nukleotidnyira elhelyezkedő TATA-boxtól 5’-irányban néhány száz, sőt ezer nukleotidnyira 

vannak. Szövettípusonként eltérő helyen alternatív splicing helyek is találhatók, a humán 

NOS II mRNS-e végül 27 exont tartalmaz. Ezek közül többről pontosan tudjuk, hogy milyen 

funkciójú fehérjeszakaszért felelős, pl. a porfirint kötő szakaszt a 6., a tetrahidrobiopterint 

kötő szakaszt a 12. exon kódolja, míg a FAD, vagy a NADPH kötődéséért felelős szakaszok 

kódja több exonban található. 

A szubsztrát- és kofaktor-ellátás jelentősége az NO-termelésben 

 

Az enzimaktivitás szabályozásának fontos módja a szubsztrát- illetve koenzimellátás is. Előbbi 

esetén az arginin-transzportnak van nagy jelentősége. Bár a NOS izoenzimek KM-értéke 1-25 

µM között van, tehát viszonylag alacsony, az extracelluláris arginin (ennek koncentrációja az 

emlősök vérplazmájában 60-100 µM között van) felvétele az enzim KM-jénél magasabb, 100 

µM körüli KM-mel (ezt Kt-nek jelölik) működő bázikus (kationos) aminosav-transzporterekkel 

történik. Ezeknek négy izoformája ismert (CAT-1, 2, 2A, 3), amelyeket három különböző gén 

kódol. Így a sejtekben a NOS aktivitását a transzport sebessége nagyban befolyásolja. Ez 

különösen akkor fontos, ha – mint az indukált enzim esetében – az NO termelés intenzív, 

mert ekkor a szubsztrátigény is megnő. Ezt csak részben fedezi az arginin-“recikláló” 

rendszer, amely a NOS-reakció egyik végtermékéből, a citrullinból aszparaginsavval, ATP 

terhére a fél urea-ciklus révén újratermeli az arginint (endotelben és makrofágban is 

működik). Makrofágban a “reciklált” argininen kívül mindenképpen szükséges exogén 

eredetű arginin felvétele is.  
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Az ún. arginin-paradoxon jelensége azt jelenti, hogy intakt sejtekben, szövetkultúrákban a NOS-

aktivitás és ezzel az NO-termelés exogén arginin hozzáadására akkor is nő, ha a tápfolyadékban az 

arginin koncentrációja mM-os nagyságrendű. Feltételezik, hogy a sejtekben endogén NOS-inhibitorok 

képződnek (pl. NG-NG-dimetilarginin) és ezek hatását csökkentené a magas koncentrációban adott 

exogén arginin.  

A relatív argininhiány – elsősorban a NOS III esetében – szétkapcsoló hatású. Ez azt jelenti, 

hogy ilyenkor az enzim nem csupán NO-t termel, hanem az oxigént a NADPH révén 

szuperoxid-anionná redukálja. Amint azt említettük, az NO és az O2
- peroxinitrit 

képződéséhez vezet, aminek kettős hatása van: egyrészt romlik az értágító hatás a csökkent 

NO-szint miatt, másrészt a keletkező peroxinitrit nitroziláló hatása miatt számos fehérje 

funkciója sérülhet.  

 

Fontos kérdés a kofaktorellátottság is. A FAD és az FMN szorosan kötődik, koncentrációjuk nem 

limitálja a NOS-aktivitást. A NADPH a reakcióban szubsztrát, a megfelelő NADPH-szint fenntartásában 

a NADPH-termelő reakciók játszanak szerepet. A NOS esetében az almasav-enzim jelentősége nagy, 

egyes sejtekben vannak adatok a két enzim enzim-komplexben asszociált előfordulására is. Bár a 

tetrahidrobiopterin redox reakciókban játszik szerepet és a NOS oxidoreduktáz enzim, az eddigi 

adatok szerint a kofaktor szerepe főleg a NOS aktív dimerjének kialakításában és annak 

fenntartásában van. A dimer kialakulásában a biopterinen kívül a megfelelően magas arginin-

koncentrációnak is szerepe van; a két molekula erősíti egymás kötődését. Az L-argininnek és a 

tetrahidrobiopterinnek ez a hatása alloszterikus regulációként is felfogható. Számos újabb adat – 

főleg a NOS II esetében – arra mutat, hogy a tetrahidrobiopterinnek mégis van szerepe a redox 

folyamatban is. Ez a kofaktor venné át az enzimhez kötött NG-hidroxi-L-arginin köztiterméktől a 

hidrogént, amelyet oxigénre visz át és így hozzájárul a víz képződéséhez. Erre abból lehet 
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következtetni, hogy az NO-szintáz reakció tetrahidrobiopterin hiányában nitroxil anion (NO-) 

keletkezéséhez vezet, mert így eggyel több elektron marad az arginin guanidinjéről leváló nitrogénen. 

Az NO--ion az oxigénnel izoelektromos biradikális, amely agresszív és számos szövetet károsíthatna. 

További adalék, hogy a 4-aminobiopterin is elősegíti a dimerizációt, de nem aktiválja a reakciót. A 

tetrahidrobiopterin egyébként bonyolult reakció-sorozatban képződik, prekurzora GTP.  

A két konstitutív enzimnél a kalmodulin elérhetősége is fontos: in vitro méréseknél mindig adnak a 

rendszerhez kalmodulint, míg a NOS II-nél a kofaktor szoros kötődése miatt erre nincs szükség. 

Az indukálható NOS esetén a regulációban megjelenik a más arginin-anyagcsere-utakkal kapcsolatos 

reciprok szabályozás is, amelyre később visszatérünk. 

 

Az NO szintézisének mesterséges befolyásolása 

A nitrogén-monoxid szintézisét az enzim specifikus inhibitoraival gátolni lehet. Erre a célra 

részben argininanalógokat (pl. NG-metil-L-arginin, NG-nitro-L-arginin, N-iminoetil-L-ornitin, L-

kanavanin) részben olyan kéntartalmú vegyületeket használnak, amelyek guanidino-

csoportot tartalmaznak (L-tiocitrullin, merkaptoetil-guanidin, S-metil-izotiourea). A gátlás 

általában kompetitív, de több gátlószer esetén részben irreverzibilis is. Egyes gátlószerek 

jelentős specifitást mutatnak valamelyik  izoenzimre (pl. 7-nitroindazol a NOS I-re). Érdekes 

az is, hogy a NOS izoenzimek az L-homoarginint is képesek szubsztrátként használni, ami 

mérete, továbbá a kompetitív gátlószerek mérete alapján arra utal, hogy a NOS aktív 

centruma viszonylag lazán illeszkedik az L-arginin szubsztráthoz. 

A NOS-gátlószerek részleges izoenzim-specifitása messze nem olyan mértékű, hogy lehetővé tenné 

azt, hogy gyógyszermolekulaként szelektíven lehessen őket használni, legalábbis az eddigi kutatások 
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még nem hoztak ilyen eredményt.  Az NO-val kapcsolatos eddigi sikeres „gyógyszer”molekulák nem a 

NOS-ra, hanem az NO által befolyásolt más enzimre hatnak (l. alább). 

 

 

Az NO fontosabb fiziológiai hatásai és azok biokémiai hatásmechanizmusa 

 

Neurális NOS (NOS I): Az idegi NOS szerepéről sokat tudunk ugyan, de ez a tudás korántsem 

teljes. Az NO-t olyan neurotranszmitternek tekintik, amely a periférián a NANC (nem-

adrenerg, nem kolinerg) szinapszisokban játszik szerepet, míg a központi idegrendszerben 

elsősorban a hosszú távú emlékezés (long term potentiation, LTP) agyi folyamataiban lenne 

nagy jelentősége. Az NO NANC-mediátor hatása harántcsíkolt izmokon is kimutatható. NOS I 

hiányos knock out egérmodellen megállapították, hogy az ilyen egér nem képes a pylorus 

sphincter izom működtetésére, ami pylorus stenosishoz vezet. Az NOS I által termelt NO 

biokémiai hatásmechanizmusának kulcsa a célsejtekben az oldható guanilcikláz aktiválása, 

amely az NO-hatás legfontosabb jelátviteli eleme számos sejtben. Az oldható guanilcikláz 

hem prosztetikus csoportot tartalmaz. Az enzim akkor aktiválódik, ha a porfirin síkjából a 

vasat valami kihúzza, ehhez az NO (de pl. a CO is) rendkívül jó ágens. Az aktivált enzim a GTP-

ből ciklusos GMP-t termel, ennek hatására glutamát szabadul fel, amely további idegsejteket 

aktivál és késztet NO-termelésre. Amennyiben valamilyen módon ez a folyamat elszabadul, 

akkor súlyos patofiziológiai következményei vannak, de normál körülmények között az NO 

regulálja saját magát: feleslegben a NOS hem-csoportjához kötődve blokkolja az enzim 

aktivitását és ezzel leállítja saját szintézisét. A periférián az NO hatására simaizomsejtek 

relaxációja következik be, ezt is a cGMP mediálja. A cGMP hatásmechanizmusa a 
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célsejtekben nem egészen pontosan ismert. Szóba jöhet a cGMP-dependens protein-kinázok 

aktiválása és az általuk okozott foszforiláció, a cGMP-dependens foszfodieszterázok 

befolyásolása (ezek egyike a cAMP lebontását katalizálja, gátlása a cAMP-szintet emeli) 

valamint egyes sejtekben a cGMP által szabályozott ioncsatornákra gyakorolt hatás is.  

A cGMP hatása érvényesül a NO-val kapcsolatos, széles körben ismert impotencia elleni 

gyógyszer esetében is: a NO mint NANC mediátor, szerepet játszik a corpus cavernosum 

relaxációjában. A Viagra (sildenafil) az erektilis szövetekben a cGMP lebomlását katalizáló 

egyik izoenzim (foszfodieszteráz-5) szelektív gátlószere, ennek révén gátolja az erekció során 

termelődő cGMP túl gyors lebomlását és így segít az erekció fenntartásában, direkt 

simaizom-relaxáló hatása azonban nincs.           

 

3. ábra. A neurális NOS aktiválódása és ismert funkciói. GC = guanilcikláz 

 

Endoteliális NOS (NOS III): Az endotelben történő NO-szintézis talán a legjobban ismert, 

legalaposabban vizsgált folyamat. Amint említettük, egyes transzmitterek, valamint a nyíró 

erők hatására aktiválódik a NOS III. A termelt NO ebben az esetben az érfal simaizomzatának 

sejtjeibe illetve a trombocitákba jut el, ahol a guanilcikláz az idegsejtekhez hasonlóan 
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aktiválódik, a képződő cGMP pedig a simaizomsejtek relaxációját váltja ki (ennek 

következménye a vazodilatáció), trombocitákban pedig azok aggregációját gátolja. Ennek 

következtében a fiziológiai hatás az értágítás nyomán létrejövő vérnyomás-csökkenés. A 

hatást ún. NO-donorokkal is el lehet érni: ezek olyan egyszerűbb szerves, vagy szervetlen 

vegyületek, amelyekből az érrendszerben spontán is felszabadul NO (nitroprusszid-nátrium, 

S-nitrozo-glutation, S-nitrozo-N-acetil-penicillamin stb.). Ezzel magyarázható számos régóta 

ismert értágító gyógyszer (pl. a nitroglicerin) hatása is. A hatásmechanizmus részleteit a 4. 

ábra mutatja. Bár a NOS III izoenzimet konstitutívnak tartják, ez csak in vitro egyértelmű; in 

vivo ösztrogének képesek – valószínűleg áttételesen – a NOS III-at indukálni. Ennek is 

tulajdonítják az ösztrogének kardiovaszkuláris protektív hatását. 

 

Indukálható NOS (NOS II): A makrofágokban endotoxin (LPS) valamint γ-interferon hatására a 

NOS II transzkripciója sokszorosára fokozódik és az NO-szintézis mértéke ugrásszerűen, a 

konstitutív enzimet tartalmazó sejtekhez képest is többszörösre nő. A képződő NO a 

szomszédos sejtekre citotoxikus hatású és azok pusztulását okozza. A citotoxicitásban 

részben hem-tartalmú, részben Fe-S centrumú enzimek aktivitásának blokkolása játszik 

szerepet. Ilyenek a légzési lánc egyes enzimei, az akonitáz, a ribonukleotid-reduktáz. A 

célsejtek a respirációs enzimek gátlása miatt elpusztulnak, vagy – mint a ribonukleotid-

reduktáz gátlásakor – a proliferációjuk válik lehetetlenné. Ez a mechanizmus részben 

tumorsejtekkel, részben az eukarióta parazitákkal szemben érvényesül. Meg kell jegyezni, 

hogy ezt az immunológiai funkciót egyértelműen a rágcsálókon, mint modelleken sikerült 

bizonyítani, mivel az emberi monociták sokkal nehezebben aktiválhatók, mint a peritoneális 

makrofágok. Ennek ellenére, a modellt többé-kevésbé emberre is érvényesnek tartják és 

számos részadat is utal arra, hogy humán vonatkozásban is hasonló mechanizmusok 
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érvényesülnek. A parazita célpontok közül az NO szerepe bizonyítottnak tekinthető 

Trypanosoma illetve Leishmania fajokkal szemben, de érvényesül a májmétely 

lárvaformájával szemben is. Az NO antibakteriális hatása esetében a peroxinitritnek 

tulajdonítanak szerepet: ami NO és a szuperoxid-gyök reakciójával jön létre (5. ábra). 

 

A NOS II indukcióját hipoxia is előidézheti, ez egy HIF-1 transzkripciós faktoron keresztül 

érvényesül, amely növeli a glikolitikus enzimek és a GLUT-1 transzporter szintézisét. A 

különböző Plasmodium fajok által okozott maláriák eltérő súlyosságának magyarázata is 

kapcsolatos ezzel a hatással: a P. falciparum hipoxiás körülmények között is szaporodik, míg 

a P. vivax csak nagyobb oxigén-koncentráció mellett képes túlélni. Ennek következtében P. 

falciparum fertőzés esetén a NOS II és a hipoxia szinergisztikusan hat, az NO-termelés időben 

elnyújtott, túlzott mértékű lesz és ez károsítja a gazdaszervezet különböző szöveteit is. P. 

vivax esetén a keletkező NO mennyisége kontrollált és csak a parazita elleni hatása 

jelentkezik. 
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4. ábra. A NOS III aktiválódása endothelben és főbb funkciói. Ach = acetilkolin, Brk = bradikinin   

 

 

 

 

5. ábra. A NOS II indukciója és a peroxinitrit-képződés antibakteriális hatása. 

 
 

Az NO patofiziológiai hatásai és azok hatásmechanizmusa 

 

Az NO esetében a patofiziológiai hatások vagy a nem megfelelő mértékű NO-termelésben, 

vagy a túltermelésben jelentkeznek. Előbbi elsősorban a NOS III alacsony aktivitásával, vagy 

hiányával függ össze. Következménye a vérnyomás fokozódása, trombózis, egyéb érrendszeri 

károsodások. Különböző kórképekhez társuló érrendszeri károsodások (pl. diabetes) 

hozzájárulhatnak a NOS III károsodásához és ezzel további érkárosodások kialakulásához. 

Az NO túltermelésével kapcsolatos kóros folyamatok 
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A NOS I túlprodukciója – neurocitotoxicitás: biokémiai háttere viszonylag jól ismert. Az NO 

által okozott DNS-károsodás hatására a poli(ADP-ribozil)szintetáz (PARS) aktiválódik és NAD 

felhasználásával különböző poli(ADP-ribozil)ációs folyamatok indulnak be. A NAD+ depléciója 

károsítja a mitokondriális redoxfolyamatokat, míg a NAD regenerációja a nikotinsavamid 

maradékból foszforibozil-pirofoszfátot (közvetve ATP-t) és közvetlenül ATP-t igényel, ezzel a 

sejt energiaháztartása felborul, ami a sejt pusztulásához vezet (6. ábra) 

 

6. ábra. Az NO-függő neurocitotoxicitás biokémiai mechanizmusa. NMN = nikotinsav-

mononukleotid 

 

A NOS II által okozott NO-túltermelés: Míg az immunrendszer sejtjei esetében az NO-

produkció védő hatású és viszonylag jól szabályozott, egyes egyéb sejtek indukálható NOS 

enzimének indukciója felesleges mennyiségű, kontrollálatlan NO-termeléshez vezet. A 

vérben található sejtek esetében ezt főleg a szisztémás bakteriális fertőzés (szepszis) idézi 
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elő: az elpusztult baktériumokból kiszabaduló endotoxin az egész szervezetben indukálja a 

NOS II-t és ennek hatására feleslegesen sok NO képződik. Ez a teljes szervezetben 

értágításhoz és ezzel szisztémás vérnyomáseséshez vezet, amelynek végzetes 

következményei lehetnek. Ezért a NOS II-re specifikus gátlószerek, illetve a NOS II indukcióját 

gátló szerek gyógyszerré fejlesztése igen jelentős eredmény lenne. Az NO patofiziológiai 

szerepét igazolták egyes gyulladásos kórképeknél is (retinadegeneráció, uveitis, retinitis, 

bőrgyulladások) bár ezek az eredmények kevésbé egyértelműek. 

 

 

 

7. ábra. A szeptikus sokk létrejöttének sémája a NO S II indukciója alapján.  

 

Még fontosabb a NOS II indukciója az I. típusú, inzulinfüggő diabetes mellitus (IDDM) 

kialakulásában. Az IDDM-et autoimmun eredetének elmélete összefügg az NO termelődéssel 

is. A pankreász szigetsejtjei NOS II-t tudnak szintetizálni, az indukció fő tényezője itt az 

interleukin-1β, de az IFN-γ és TNF-α is szinergisztikus hatású az IL-1β–val. A szigetsejtekben 

indukálódó NOS II jelentős mértékű NO-szintézist indít el és ez citotoxikus a β-sejtekre. 

Amennyiben a β-sejtek jelentős része elpusztul, a pankreász nem termel elegendő inzulint és 

így a beteg inzulinadagolásra szorul. A citokinszintézis kiváltó okai nem ismertek, nem ismert 

az sem, mely sejtek felelősek érte, de valószínűnek tartják, hogy a pankreász valamilyen 
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gyulladása, fertőzése idézheti elő a makrofágok beáramlását, amelyek aztán IL-1β 

termeléssel hozzájárulhatnak a pankreatikus NOS II indukciójához. Feltételezik kémiai 

hatások szerepét is.  

Meg kell jegyezni, hogy ez az elmélet nem egyedüli magyarázata az IDDM autoimmun etiológiájának, 

de számos kísérleti bizonyíték támasztja alá állati modellen és emberi pankreászból kivett szigeteken 

is, tehát az egyik lehetséges ok lehet. Aminoguanidinnel, amely a NOS II egyik, bár nem legerősebb 

inhibitora, több kutató ért el kisebb-nagyobb javulást diabeteszes betegeknél, ez azonban nem 

valószínű, hogy közvetlenül az NO-szintézissel kapcsolatos, mivel az irreverzibilis szigetsejt-károsodás 

után az inzulintermelő sejtek nem regenerálódnak. Az indukciós folyamat során itt is a NF-κB 

transzkripciós faktornak van szerepe, ennek hatására a NOS II mellett egyes urea-ciklus enzimek is 

indukálódnak, ami az NO-képződés általános fokozódására utal (8. ábra). 

 

 

8. ábra. Az 1-es típusú diabetes kialakulásának NO-indukción alapuló autoimmun teóriája.  
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Az NO alacsony termelődésével kapcsolatos kóros folyamatok 

A NOS III alulműködésének kóros következménye – pre-eclampsia, metabolikus szindróma 

 

A placenta NOS III enzime hibás funkciójának fontos szerepet tulajdonítanak a 

preeclampsiában, amely a terhességek 5-10 %-ában fordul elő, magas vérnyomással, 

proteinuriával jár, és a magzati halálozások egyik fő oka. A preeclampsia egyetlen „terápiája” 

a koraszülés megindítása. A NOS III hibás funkciójának oka még nem ismert, genetikai 

defektusoktól kezdve környezeti tényezők, társuló betegségek (pl. diabetes, metabolikus 

szindróma) közrejátszhatnak a kialakulásában. A preeclampsia esetében fontos tényező a 

tetrahidrobiopterin és az arginin szubsztrát elérhetősége, mert ezek hiányában a NOS III 

defektusa nem csupán a csökkent NO-termelésben nyilvánul meg, hanem abban is, hogy az 

enzim ilyenkor szuperoxid anionokat termel, ezzel hozzájárul az oxidatív stressz 

kialakulásához, továbbá csökkenti a rendelkezésre álló NO szintjét azzal, hogy peroxinitritté 

alakítja át. A NOS III hibás működéséhez hozzájárulhat egy endogén NOS-inhibitor, az 

aszimmetrikus dimetilarginin (ADMA) relatíve magas szintje: csökkent arginin-szint mellett a 

gátlószer hatása fokozódik. Az argininszint csökkenéséhez hozzájárulhat az argináz aktivitás 

növekedése is, mivel az „elfogyasztja” a szubsztrátot, így az NO-termelés jelentősen csökken.   

 

Ugyancsak a NOS III alulműködését hozzák kapcsolatba az elhízás, illetve a metabolikus 

szindróma és inzulin-rezisztencia kialakulásával. Ezek az adatok elsősorban a táplálékhoz 

adott exogén arginin pozitív hatásán alapulnak, amely hozzájárul a NOS III optimális NO-

termeléséhez. A pontos mechanizmus nem ismert. Feltételezik, hogy az NO cGMP-mediált 
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mechanizmussal az AMP-aktivált protein-kináz foszforilációját segíti elő, ez pedig az acetil-

CoA-karboxiláz gátlásához, valamint a lipogenezissel és glukoneogenezissel kapcsolatos 

gének expressziójának  csökkenéséhez vezet. A hormonszenzitív lipáz foszforilációja pedig a 

lipolízis fokozódását segítené elő. Ugyanekkor a NOS II indukciója kedvezőtlen hatással van a 

metabolikus szindrómára. Ez ugyanis a gyulladásos citokinek hatására szokott bekövetkezni, 

a metabolikus szindrómához társuló inzulinrezisztencia pedig egy alacsony fokú gyulladás 

következményének tekinthető. Az immunsejtek ugyanis a zsírsejtekhez hasonlóan képesek 

rezisztint termelni, amelynek magas szintje asszociálódik az inzulin-rezisztenciához. 

Önmagában tehát az NO-termelés emelkedése nem feltétlenül kedvező hatású, legalábbis, 

ha gyulladásos citokinek fokozott szintézisével jár együtt. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy 

ezekben az eredményekben sok az ellentmondó adat, tehát az arginin-anyagcsere és a 

metabolikus szindróma kapcsolatának tisztázása még számos további vizsgálatot és 

egyértelműbb eredményeket kíván.     

 

A nitrogén-monoxid-szintézis és a NOS-aktivitás mérése 

 

Az NO mérésének számos módszere van. Ezek egy része az NO gyökös tulajdonságain 

alapuló, költséges műszereket igénylő fizikokémiai módszer (kemilumineszcencia, 

elektronspin-rezonancia stb.). Gyakran használják fel a közvetett módszert is, ahol 

guanilciklázzal illetve GTP-vel a felszabaduló cGMP méréséből következtetnek az NO 

mennyiségére.  

A legegyszerűbb módszer az NO stabil oxidált végtermékeinek, a nitritnek, illetve nitrátnak a 

mérése. Ezt a Griess-reakció révén, spektrofotométerrel lehet elvégezni. A Griess-reakció 
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során egy diazo-vegyület képződik, amely a második reagenssel piros színű, fotometrálható 

azofestéket eredményez (9. ábra.). 

Viszonylag egyszerű fotometriás mérést tesz lehetővé az NO és a hemoglobin reakciója is, 

melynek során methemoglobin keletkezik és a kétféle hemoglobin spektrális különbsége 

alapján az NO-val arányos átalakulás követhető. A módszert azért használják kevésbé, mert 

hemoglobinszennyezés erősen zavarja a mérést. 

A nitrátot  a méréshez előzőleg redukálni kell. Ehhez legtöbbször nitrát-reduktázt használnak, 

amely NADPH-kofaktorral működik. A reakció során keletkező oxidált NADP+ viszont 

zavarja a Griess-reakciót, ezért a NADPH koncentrációját alacsonyan tartva állandóan 

visszaalakítják egy kapcsolt enzimreakció segítségével. Ez a glukóz direkt oxidációjából 

ismert glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz reakció: 

                                                         nitrát-reduktáz 

                    NO3
- + NADPH + H+  →  NO2

- + NADP+ + H2O      [4] 

                                                           glukóz-6-P 

  Glukóz-6-foszfát + NADP+ + H2O → Glukonsav-6-foszfát + NADPH + H+ 

                                                          dehidrogenáz 

                                                                                                                         [5] 

 

 

A NOS aktivitás mérésének legelterjedtebb módszere a radioaktív L-argininből képződő 

radioaktív citrullin mérése. A metodika igen érzékeny. A reakció során a preparátumhoz 

NADPH-t, tetrahidrobiopterint, a konstitutív enzimnek esetén pedig még kalmodulint és 

Ca2+-ot is kell adni, végül a keletkező citrullint valamilyen kromatográfiás módszerrel 

(vékonyréteg, ioncsere, HPLC) el kell választani az arginintől. A NOS aktivitások nmol per perc 

per mg enzim nagyságrendűek. A módszer az argináz mérésére is használható, ekkor vagy az 
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ureát, vagy az ornitint kell előzetes elválasztás után mérni. Az argináz aktivitások kb. 2 

nagyságrenddel nagyobbak az NO-szintázénál, azonban ehhez az arginázt telíteni kell, ami a 

mM nagyságrendű KM miatt nem egyszerű. Ezért vagy szuboptimális feltételek között 

mérnek, vagy spektrofotometriás módszerrel mérik az argininből felszabaduló ureát. Ez 

utóbbi az I. évben tanult ureáz mérési metodikával lehetséges, tehát végül a Berthelot-féle 

módszerrel ammóniát határozunk meg. 

 

 

Az arginin-transzport jellemzésére radioaktív arginin felvételének mérését használják, ehhez 106 

sejtet rövid ideig (60 sec) inkubálnak jelzett aminosavval. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ábra. A nitrit kimutatására szolgáló Griess-reakció. 

 

 

A nitrogén-monoxid-szintézis helye az arginin-anyagcsere folyamataiban 
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Az arginin több vegyület szintézisének prekurzora (10. ábra). Az NO-szintézisnek az urea-

ciklussal, ezen belül az arginázzal van a legjelentősebb kapcsolata. Mindkét enzimnek L-

arginin a szubsztrátja, de míg az argináz hidrolitikusan bontja az arginint, a NOS oxidációs 

reakcióban alakítja át. A két reakcióút azért is összekapcsolódik, mert több sejttípusban 

mindkét enzim megtalálható és NO-termelő sejtek kultúrájába arginázt juttatva az NO-

szintézis csökken. A vizsgálatok szerint a két folyamat reciprok reguláció alatt áll. 

Makrofágokban, ahol mindkét enzim indukálható, a NOS-t indukáló citokinek (IL-1β, IFNγ, 

TNFα) az argináz indukcióját csökkentik, míg a NOS indukcióját gátló citokinek (IL-4, IL-10) az 

argináz indukcióját fokozzák. A NO-szintézis köztiterméke, az NG-hidroxi-L-arginin erősen 

gátolja, ugyanakkor egyes NO-végtermékekek, pl. nitrit gátolják az arginázt. Az önreguláció is 

megjelenik mindkét úton termékgátlás formájában: az NO nagyobb mennyiségben képes 

blokkolni a NOS aktivitását, az L-ornitin pedig az arginázt.  

Enzimológiai szempontból érdekes, hogy a magas KM-ű (mM) argináz hogyan képes elvonni a 

szubsztrátot a jóval nagyobb affinitású (µM) NOS-tól. Sejtkultúrákhoz adott exogén argináz 

hozzáadása jelentősen csökkenti a sejtek NO-termelését, holott a tápfolyadékban az L-

arginin koncentrációja nagyságrenddel nagyobb, mint a szérumban. Ez azzal magyarázható, 

hogy magas argininkoncentrációnál az argináz is telítődik szubsztráttal, az argináz Vmax értéke 

pedig többszöröse a NOS-énak, ezért nagy sebességgel “megeszi” előle a szubsztrátot. 

Fontos az is, hogy az arginin-transzport KM értéke magasabb a NOS-nál, tehát ha az exogén 

argináz lecsökkenti a szubsztrátkoncentrációt, lelassítja a szubsztrát sejtbe jutását. 
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10. ábra. Az arginin-metabolizmus legfontosabb útjai emlős szervezetben. ASE = argináz, NOS = NO-

szintáz, OTC = ornitin-transzkarbamiláz, ASS = argininszukcinát-szintetáz, ASL = argininszukcinát-liáz, 

ODC=ornitin-dekarboxiláz 

 

Tudománytörténeti szempontból érdekes, hogy az 1980-as években a makrofágok által 

termelt argináz lehetséges biológiai funkciói között számos olyat is említettek, amelyet ma 

egyértelműen a NOS-hoz rendelnek (antibakteriális, antitumor stb.). Ennek hátterében az 

állt, hogy a témával foglalkozó immunológus és fiziológus kutatók az argináz aktivitást a 

szubsztrát fogyása alapján mérték. Mivel akkor a NOS ismeretlen volt, nem gondoltak arra, 

hogy voltaképpen NOS-t mérnek. Ez is igazolja, hogy az enzimaktivitást célszerű a termék 

képződése alapján mérni, ami pontosabb és főleg tisztítatlan preparátumokban megelőzi a 

hasonló hibákat. 
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Az argináz „rehabilitációja” – a NOS-sal való kompetíció patofiziológiai jelentősége 

Az ezredfordulót követően megszaporodtak azok a közlemények, amelyek a NOS felfedezése 

után „eltemetett” argináz szerepével kapcsolatosak. Számos gyakori kórképben felfedezhető 

az argináz aktivitás növekedése, ami a közös szubsztrátért folyó vetélkedés miatt elsősorban 

az endoteliális NOS III izoenzim funkciójának károsítása következtében válik több betegség 

etiológiai faktorává. 

A kórképek ismertetése előtt röviden összefoglaljuk az argináz izoenzimek fontosabb 

tulajdonságait, valamint azokat a biokémiai reakcióutakat, amelyek az arginin átalakulásával 

kapcsolatosak. 

Az argináz-reakció az urea-ciklusból jól ismert, egyszerű hidrolitikus reakció. Az enzimnek két 

izoformája van, az egyik a májban megismert argináz I, a másik az először veséből izolált 

argináz II. A két enzimnek számos közös jellemzője van. Ilyen pl. az aktív formák homotrimer 

szerkezete, amelyek kissé eltérő – 45 kDa méret körüli – polipeptid-láncok 

összekapcsolódásával jönnek létre. Nincs lényeges különbség a két izoenzim fontosabb 

jellemzőiben sem: KM értékük 2-10 mM-os, tehát a NOS-izoenzimeknél kb. 2-3 

nagyságrenddel magasabb. Gátlószereik is azonosak, számos aminosav néhány mM 

koncentrációban gátló hatású, a nagyobb affinitású gátlószerek között hidroxiaminosavak 

találhatók. Legfontosabb az NG-hidroxi-arginin, a NOS-reakció intermediere, amely µM-os 

koncentrációban is gátló hatású és ennek fiziológiai jelentősége is lehet. Ennek alapján 

számos olyan gátlószert állítottak elő, amelyek hasonló koncentrációban hatnak (NG-hidroxi-

L-indospicin, N-hidroxi-L-lizin, N-hidroxi-L-ornitin, NG-hidroxi-nor-L-arginin). A röntgen-

diffrakciós vizsgálatok is hasonló aktív helyet mutatnak, amelyben egy kettős Mn2+-

centrumot egy vízmolekula köt össze, mely utóbbi szerepel a szubsztrát hidrolízisében. Ezzel 
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magyarázható, hogy az argininhez hasonló jellegű és méretű hidroxi-analógok nagy affinitású 

gátlószerként viselkednek: a hidroxil-csoport képes kiszorítani a vizet az aktív helyről. A 

hasonlóság mellett természetesen számos különbség is van a két izoforma között. Az argináz 

I citoplazmatikus, az argináz II mitokondriális lokalizációt mutat. Immunológiailag is 

megkülönböztethetők, ennek ellenére az argináz I elleni antitestek keresztreakciót adnak az 

argináz II-vel, amit a két izoenzim jelentős, 60 % feletti szekvencia-homológiája és a hasonló 

homotrimer térszerkezet magyarázhat. Biológiai funkciójuk is különböző: az argináz I a 

májban a felesleges nitrogén kiürítésében vesz részt, az argináz II extrahepatikus és más 

metabolikus folyamatok során bontja le az arginint, ezzel azt a poliaminok szintézise felé 

irányítja.  

Az argináz és a NOS közös szubsztrátért folyó versengése korán felmerült, azonban a NOS 

„karrierje” miatt az arginázzal két évtizeden át keveset foglalkoztak. A két folyamat közötti 

kapcsolat mindenesetre azt mutatta, hogy mind az enzimaktivitás, mind az enzimek 

expressziója reciprok szabályozás alatt áll; az erre vonatkozó adatok főleg olyan sejtekből 

származnak, amelyek mindkét enzimet képesek termelni (pl. makrofágok). 

 

Az M1-M2 paradigma 

A makrofágokon kapott eredmények arra mutattak, hogy a gyulladásos folyamatoknak két fő 

alaptípusa van. Az egyikben (M1) a jeleket közvetítő citokinek az ún. Th-1 csoportba 

tartoznak (pl. interleukin-1β, tumornekrózis faktor-α, γ-interferon), ez az alternatív arginin-

anyagcsereutak közül a NOS-nak kedvez. A másik (M2) típusban a Th-2 citokinek (interleukin-

4, interleukin-10, interleukin-13, transzformáló növekedési faktor-β1) túlsúlya jellemző és ez 

az anyagcsereutak közül az argináznak kedvez. A NOS-reakció gyökös NO-t termel, ami 
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citotoxikus, károsítja a sejtek DNS-ét, csökkenti a DNS-szintézist, sejtpusztuláshoz vezet, 

ezért pl. a daganatok elleni immunvédekezésben szerepet játszhat. Az argináz-reakció 

viszont az ornitin dekarboxilációja révén putreszcin és abból poliaminok keletkezését 

eredményezheti, ami a sejtek proliferációjának kedvez, daganatos transzformációt, illetve 

egyes szervekben az ún. „remodelling”-et, a szerkezeti elemek átalakulását idézheti elő. 

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a NOS minden esetben daganatellenes hatású, mert 

a DNS-t módosító mutagén hatása miatt adott körülmények között prokancerózus hatása is 

lehet. A két alternatív arginin-reakcióút végső hatását tehát nem lehet leegyszerűsíteni, azt 

minden esetben konkrét vizsgálatokkal lehet tisztázni. Azt azonban kijelenthetjük, hogy a 

szervezet normális működéséhez az M1-M2 reakcióutak egyensúlyának fenntartására van 

szükség és ennek megbomlása vagy sejteket pusztító, vagy abnormális sejtproliferációval 

járó gyulladásos folyamatokat és ennek nyomán különböző betegségeket idézhet elő. 

 

Az argináz szerepe kardiovaszkuláris betegségekben 

Az argináz károsító hatása a keringési rendszerben egyrészt azzal magyarázható, hogy gátolja 

a NOS III aktivitását, csökkenti az endoteliális NO-termelést és ezzel a 

vazodilatációt, ami a vérnyomás emelkedéséhez vezet. Másrészt, az argináz-reakció 

terméke, az ornitin dekarboxilálódik és így putreszcin, abból pedig poliaminok (spermin, 

spermidin) képződnek, amelyek sejtproliferációt idéznek elő, főleg az erek simaizomzatában. 

Egyidejűleg az endotel sejtekben ornitinből prolin is képződik, ami fokozza a kollagén 

szintézisét, és ezek együttesen az intimaréteg megvastagodását idézik elő. Ezeket a 

feltételezéseket azzal is igazolták, hogy argináz I és II géneket simaizom-sejtekbe 
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transzfektáltak, és ezzel fokozódott a sejtproliferáció, amit argináz-inhibitorokkal gátolni 

tudtak. Endotel-sejtekbe juttatott argináz c-DNS hatására pedig a poliaminok szintézise nőtt, 

amit az ornitin-dekarboxiláz gátlásával lehetett megakadályozni. 

 

Az argináz szerepe a tüdő és a légzés betegségeiben 

Pulmonális hipertenzió 

A pulmonális hipertenzió a sarlósejtes vérszegénység gyakori kísérő rendellenessége. A 

vizsgálatok során kiderült, hogy a háttérben az argináz és az endoteliális NO-szintáz 

argininért folyó kompetíciója áll: a tüdőartéria endotel sejtjeiben fokozódik az argináz II 

expressziója és ezzel párhuzamosan csökken az NO szintézise, ezzel a vazodilatáció is. 

Argináz II expressziót növelő hatása van a hipoxiának, a NOS gátlása pedig fiziológiás 

körülmények között endogén NOS-inhibitorok (pl. dimetil-arginin) jelenlétével 

magyarázható. Az argináz II ráadásul egy kollagén-specifikus chaperonnal együtt lokalizált, 

ami a sejtproliferáció mellett a kollagén-szintézis fokozásával tüdőfibrózist is elindít. Az 

argináz II emelkedett expressziójának szerepét egyrészt az argináz gátlószerek, másrészt az 

enzim DNS-ére specifikus si-RNS-ek sejtproliferációt gátló hatásával bizonyították. Terápiás 

lehetőségként a malária-ellenes klorokvin alkalmazása jön szóba, amely in vitro 

kísérletekben sarlósejtes eritrocitákban argináz-gátlónak bizonyult. Az arginin-anyagcsere 

változásainak hatását a 11. ábra mutatja. 
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11. ábra. Az argináz szerepe a vaszkuláris elváltozásokban. A megemelkedett argináz aktivitás és a 
gyulladásos folyamatok következtében megnőtt szuperoxid-termelés az NO szintet csökkenti, ami a 
simaizomsejtek proliferációjához, magas vérnyomáshoz és intima-vastagodáshoz vezet. OAT = ornitin 
aminotranszferáz, ODC = ornitin dekarboxiláz, SMC = simaizomsejt 

 

Szilikózis  

A szilikózis foglalkozási betegség, amelyet a SiO2 por huzamos belégzése okoz (üvegipar, 

bányászat, kőfaragás, elektronika). Az első olyan adatok, amelyek az argináz szerepére 

utaltak, az ezredforduló tájékán váltak ismertté. A szilikátpor által előidézett gyulladásos 

folyamatok hatására nőtt a CAT-1 és CAT-2 arginin-transzporterek, az argináz és az 

indukálható NOS II expressziója a tüdő sejtjeiben, miközben az endoteliális NOS III nem 

változott. Később hisztokémiai és PCR kísérletek a két argináz közül itt az argináz I 

expressziójának emelkedését igazolták.   
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Asztma 

Kísérletesen provokált asztma esetén állatkísérletekben a légutak sejtjeiben nőtt az argináz 

aktivitása. A további vizsgálatok úgy állatkísérletekben, mind humán mintákon azt mutatták, 

hogy asztmában is megemelkedik az argináz aktivitása a tüdő és a légutak sejtjeiben; a 

szétesett sejtekből a vérbe kerülő argináz pedig a vér arginin-szintjének csökkentésével az 

endoteliális NOS III szubsztrátjának elérhetőségét és ezzel az NO-termelést csökkenti, ami 

fokozza a légutak reaktivitását. Tovább csökkenti az NO szintjét a gyulladásos folyamatban 

képződő szuperoxid, amely az NO-val peroxinitritet alkot és hozzájárul a gyulladásos 

folyamat továbbterjedéséhez, többek között számos fehérje tirozin oldalláncainak 

nitrozilációjával. A szuperoxid-anion termelődéshez hozzájárul az ún. NOS-szétkapcsolás 

jelensége is, amelyet a fokozott argináz expresszió következtében lecsökkent arginin-

koncentráció idéz elő. Az arginin-metabolizmus eltolódását az argináz-út irányába a 12. ábra 

mutatja.      
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12. ábra. Az arginin-anyagcseere változásai pulmonális hipertenzióban. Az arginin elérhetősége vese 
funkciókárosodás miatt csökken. A NOS-t és az arginázt citokinek vagy a szétesett máj- illetve 
vörösvérsejtek molekulái indukálják. A hemolízissel kiszabadult hemoglobin és a NOS szétkapcsolása 
(O2

- képződés, citotoxikus OONO-szintézise) csökkenti az NO-szintet. Az argináz reakcióút válik 
dominánssá, prolin és abból kollagén képződik (tüdőfibrózishoz vezet), továbbá poliaminok 
képződnek, amelyek fokozzák a sejtproliferációt és a légúti átalakulásokat. A végső következmény a 
tüdő károsodása, pulmonális hipertenzió és asztma.  

 

Az arginin forrása az emlős szervezetben (13. ábra) 

Bár a májban igen jelentős argininszintézis folyik, ebből a teljes szervezet nem részesül, mivel 

az argináz lebontja és a nitrogént urea formájában a vesén keresztül a szervezet kiüríti. A 

teljes szervezet arginin-utánpótlása a bélben található glutamináz révén indul, ez 

glutaminsavat képez glutaminból. A glutaminsavból szemialdehiden át ornitin illetve citrullin 

keletkezik. A citrullin a véráramon keresztül különböző szövetekbe jut el, melyek közül a 

vesében képződik a legnagyobb mennyiségben arginin, ez a véren keresztül eljut az arginint 
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felhasználó szövetekhez. Az NO-szintetizáló sejtek többsége képes citrullinből arginint 

termelni; ez a konstitutív enzimet tartalmazó szövetekben gyakran elegendő is a NOS 

számára. Az indukálható NOS-t tartalmazó sejtek (pl. a makrofágok) azonban sokkal több 

arginint igényelnek, mivel 2-3 nagyságrenddel több NO-t termelnek. A citrullinból történő 

arginin-szintézis enzimei közül egyébként az argininszukcinát-szintetáz együtt indukálódik a 

NOS II-vel és koindukciót mutattak ki az arginin-transzportfehérje esetén is. Ezek a reakciók 

hozzájárulnak a NOS II megfelelő szubsztrátellátásához. 

 

 

 

13. ábra. A teljes szervezet arginin-anyagcseréjének vázlatos összefoglalása. 
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A témához csatlakozó videobemutatók (angol nyelven): 

 

1. Az 1998-as Nobel-díjas Ignarro kiselőadásai az NO-ról 

http://www.youtube.com/watch?v=DcIWX8C91s4 

http://www.youtube.com/watch?v=NBPjZJSHr4A&feature=related 

 

2. Ferid Murad, egy másik NO Nobel-díjas: 

http://www.youtube.cf/watch?v=6mKwbAyhBPQ&feature=related 

http://www.slideworld.org/slideshow.aspx/Biological-Effects-of-Nitric-Oxide-and-its-Role-

in-Cell-Signaling-ppt-10211 

 

3. Rövid összefoglaló „nitric oxide movie”  

http://www.youtube.com/watch?v=EtxKC610p90&feature=related 

 

4. Vérátömlesztés és NO depléció 

http://www.youtube.com/watch?v=T-5JLLU-Jhg&feature=related 

 

5. Akit kihagytak a Nobel-díjra érdemesek közül – Salvador Moncada klipjei 

http://www.ucl.ac.uk/histmed/audio/neuroscience/moncada/moncada_youtube 

 

6. Az argináz még csak mint „ellenség” tűnik fel:  

http://www.videosurf.com/video/complications-of-diabetes-video-5-1276544976 
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Táplálkozás 

Dr. Kukor Zoltán 

 

A hivatkozások nem mindig az ebben a félévben sorra kerülő tananyagra utalnak. Ezeket 

természetesen nem kell megtanulni, csak az összefüggésekre hívja fel a figyelmet! 

Az vagy, amit megeszel. Ezt a bölcsességet régóta ismerik. Hogy számszerűsítsék is a 

bölcsességet, már a XIX. században meghatározták egyes élelmiszerek kémiai összetételét és 

fűtőértékét. Európában 1831-ben jelent meg egy tanulmány, melyben tejeket hasonlítottak össze, 

közel harminc év múlva már meghatározták az élelmiszerek tápértékét is. Lassan Amerikában is 

felismerték, hogy fontosak ezek az adatok. 1896-ban jelent meg az USA-ban az egyik pionír munka, az 

analízis során az egyes élelmiszerek víz-, szénhidrát-, zsír- és fehérjetartalmát mérték, a fűtőértéket 

kalória/fontban adták meg. 

 Az élőlények energiaforgalmának jellemzését Lavoisier alapozta meg a XVIII. században, ő 

alkotta meg az első kalorimétert, amivel tengerimalac hőtermelését mérte. 

Energiaforgalom 

 Az energiaforgalmat legtöbbször az alapanyagcserével vagy az alapanyagcsere hányadossal 

jellemzik. Az alapanyagcsere 12 órás éhezés után, teljes szellemi és testi nyugalomban, semleges 

hőmérsékleten és páratartalomban mért energiafelhasználás. Méréskor gyógyszer hatása alatt nem 

állhat a mérendő személy és a nők nem menstruálhatnak. A mérést technikailag egy izolált 

helyiségben kell elvégezni, a felszabadult hő mérésével számítják ki az alapanyagcserét (kJ/nap 

egységben). Mivel a mérés elvégzése nehézkes, magas műszerezettséget igényel, a gyakorlatban az 

oxigénfogyasztást mérik, amivel jó közelítő eredményt kaphatnak. Ennek az az alapja, hogy egységnyi 

oxigénfogyasztás kb. ugyanakkora eneriafelszabadítást jelent a különböző (szénhidrát, lipid, fehérje) 

tápanyagokból. A nagyobb energiafelszabadítással járó zsírok égetése több oxigént igényel, mint a 

szénhidrátoké. 

 Élelmiszerek energiatartalmát kaloriméterben történő elégetéssel határozzák meg. A 

módszer nem pontos, mert az élőlények nem égetnek el mindent tökéletesen (pl. szén és nitrogén 

tekintélyes energiatartamú húgysav formában is ürül az alacsonyabb energiaszintű CO2 és N2 helyett). 

 

Főbb energiahordozó élelmiszerek átlagos hasznosítható energiatartalma a következő:  

    Fehérjék  17 kJ/g 

    Szénhidrát 17 kJ/g 

    Lipid  38 kJ/g 

    Etanol  29 kJ/g 
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Az energiaszükséglet függ: 

 

1. testfelszíntől nagyobb testfelszín – nagyobb szükséglet 

   kövér embereknél egységnyi tömegre kisebb felület jut – fajlagos energia szükséglet  

   (kJ/kg) alacsonyabb mint a soványabb embereké 

 

2. kortól   gyerekeknek magasabb 

   felnőtteknél életkori dekádonként kb. 2 %-kal csökken 

 

3. nemtől   alapanyagcsere (BMR) elsősorban az izomtömegtől függ 

   férfiaknál magasabb a BMR 

   nőknél kisebb az izomszövet aránya, női nemi hormonok csökkentik az energiaigényt 

 

4. fizikai aktivitástól ha valaki mozog, többet kell ennie a nagyobb energiaigény miatt 

 

Ajánlott napi bevitel (RDA) 

 

A napi ajánlott bevitelt ideálisnak tekintett (kívánatos) testtömegre vonatkoztatják 

átlagemberre. A számokat ajánlásnak kell tekinteni, mert a szükséglet egyénenként változhat 

(izomtömeg aránya; hormonális állapot pl. tiroxinszint, növekedési hormon; fizikai aktivitás). 

 

Az energiaszükségletet táblázatokban foglalják össze (1. táblázat). 
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1. Táblázat 
Átlagos súlyú és magasságú emberek napi energiaszükséglete (2000-es ajánlás) 

Kor (év) és nem Súly (kg) Magasság (cm) Energiaszükséglet 

(kJ/nap) 

Csecsemő    

0,0-0,5 6 61 2730 

0,5-1,0 9 71 3550 

Gyermek    

1-3 13 89 5430 

4-6 20 112 7520 

7-10 28 132 8360 

Férfiak    

11-14 45 157 10450 

15-18 66 175 12540 

19-22 73 178 12100 

23-50 79 178 12100 

51- 77 173 9600 

Nők    

11-14 46 157 9200 

15-18 54 163 9200 

19-22 58 165 9200 

23-50 63 163 9200 

51- 65 160 7940 

Terhesség 1. trimeszter    + 0 

                  2. trimeszter       + 1200 

                  3. trimeszter    + 1200 

Laktáció    + 2100 



 

TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008 "Képzés- és Tartalomfejlesztés a Semmelweis Egyetemen“. Szemináriumi anyagok fejlesztése 

– SE Orvosi Vegytani Intézet 

 

85

 

Az energiaigény becslésére a következő egyszerű képlet is használható: 

Nyugalmi anyagcsere: férfi: 3800+42 x testsúly kg 

                                       nő: 2900+ 29 x testsúly kg 

Az energiaszükségletet úgy kapjuk meg, ha ezt ülő életmódnál 1,2-el, közepes aktivitásnál 1,4-el, 

nehéz testi munkánál 1,8-cal megszorozzuk. 

 

 Már több mint egy évszázada felfigyeltek arra, hogy a túlsúlyos emberek rövidebb ideig 

élnek, mint a soványabbak. Azt, hogy ki tekinthető kövérnek, nem könnyű feladat számokkal 

kifejezni. A testmagasság és testtömeg megadása kevés. Pl. a mexikóiaknak rövidebb a lábuk, mint a 

fehéreknek, a fehéreknek pedig rövidebb, mint a négereké. Így azonos magasságot és tápláltsági 

állapotot tekintve a mexikóiaknak a legnagyobb testsúlyuk, a fehéreké kisebb, és a legkisebb a 

négereké. A tápláltsági állapot jellemzésére a test zsírtartalmának és a zsírmentes testtömegnek az 

arányát használják. Ezt azonban csak laboratóriumban, speciális műszerekkel lehet mérni. A 

gyakorlatban marad tehát az ideális súly kiszámítása a magasság és a testsúly alapján.  Néhány, a 

gyakorlatban is használt indexet a 2. táblázatban láthatunk. 

 

2. Táblázat 

Testmagasságból és testtömegből számítható indexek (T = testtömeg kg-ban, m = testmagasság 

méterben, cm = testmagasság centiméterben) A Broca indexek számított értéke a kívánatos 

testtömeget (kg) határozzák meg 

 

Elnevezés Meghatározás módja 

Testtömegindex (itt ezt használjuk) BMI (kg/m
2
) T/m2 

Tömeg-magasság (kg/m) T/m 

Rohrer-index (kg/m
3
) T/m3 

Broca-index (kg) (cm-100)*100 

Módosított Broca-index férfiakra (kg) 0,9(cm-100)*100 

Módosított Broca-index nőkre (kg) 0,85(cm-100)*100 

 

Az ideális BMI (testtömeg index)  20-25 között van. 18 alatt alultápláltságról, 25 feletti BMI felett 

elhízásról, 30 felett súlyos-, 35 felett igen súlyos-, 40 felett morbid elhízásról beszélhetünk (1. ábra).  
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Elterjedőben van és kevésbé negatív csengése miatt a jövőben várhatóan a következő elnevezésekkel 

fogunk találkozni: az alultáplált ( 18,0 alatt) és ideális vagy normál tartomány (20-25) és a túlsúlyos 

25,0 BMI feletti kategória. A túlsúlyosokon belül négy alosztály van: az enyhén túlsúlyos (25,0-30,0), 

az I. fokú elhízott (30,0-35,0), II. fokú elhízott (35,0-40,0) és III. fokú elhízott (40,0 feletti BMI). A 

testtömegindex tartományok tehát nem változtak, csak az elnevezés. 

 

 

 

1. ábra 

Néhány jellemző BMI érték modellezése 

 

Makronutriensek 

(fehérjék, szénhidrátok, lipidek) 

 

 Csak az energiát is szolgáltató makronutriensekkel (legalább napi 0,1 grammos szükséglet) 

foglalkozunk, a vízzel és ásványi anyagokkal nem. Ezek közé a fehérjék, szénhidrátok és lipidek 

tartoznak. Az etanol is jelentős mennyiségű energiát szolgáltathat, de az alkohol metabolizmusát és 

hatásait külön konzultációs anyag foglalja össze (lsd. dr. Csala Miklós: Alkohol metabolizmusa).  

A tápanyagszükségletet sokszor energiaegységben vagy az energiaigény százalékában adják meg. 

 

Fehérjék 

 

 A fehérjék enzimek, hormonok, struktúrfehérjék lehetnek, immunitásban van szerepük, 

ozmotikus egyensúly fenntartásában vesznek részt stb. 

A fehérjék metabolizmusa gyors (turnover kb. 300 g/nap). Jelentős az aminosavak újrahasznosítása, 

ezért elsősorban az aminosavakból kiinduló, de aminosavvá vissza nem alakítható (pl. hem, nukleotid 
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bázisok), illetve vizelettel, hajjal stb. elveszített mennyiséget kell pótolni. Jelentős lehet a veszteség 

hosszan tartó éhezéskor, betegségeknél, alkoholizmusban. 

Igazi fehérjeraktár nincs, a táplálékkal feleslegben felvett fehérje (aminosavak) zsírrá alakul (ketogén 

és glukogén aminosavak). 

 

 A fehérjeforgalmat nitrogén-mérleggel (N-egyensúly) jellemezzük, a fehérjék 

nitrogéntartalma átlagosan 16 tömeg%. Az élelmiszerek nem fehérje eredetű nitrogénje 

elhanyagolható mennyiség, ezért a táplálék nitrogéntartalma a fehérjével arányos. 

 

Fehérjeszükséglet meghatározása 

 

Két módszer terjedt el a fehérjeszükséglet meghatározására. A faktoriális eljárás lényege az, hogy 

nitrogénmentes diétát alkalmaznak, megmérik a nitrogénvesztést és kiszámolják, hogy mennyi fehérje 

szükséges az új szövetek képződéséhez. Ezekből egy számított értéket kapnak, ami elvi fehérjeszükségletet ad 

meg, mert nem veszi figyelembe, hogy a táplálék fehérjéi nem hasznosulnak 100 %-os mértékben. 

A balansz módszerrel azt vizsgálják, hogy különböző diétákból mennyi szükséges ahhoz, hogy a felnőtt 

nitrogénegyensúlyban legyen, vagy mennyi szükséges a terhességhez, laktációhoz, növekedéshez. 

Csecsemőknél, gyermekeknél, terhes nőknél etikai okokból tilos ilyen vizsgálatokat végezni, mert kísérletesen 

azt állapítják meg, hogy egyes tápanyagokból mennyi kell minimálisan a hiánybetegség kivédéséhez. A fiatal 

patkány szükséglete szerencsére jól egyezik a csecsemőkével, így a csecsemőkre vonatkozó megállapításokat 

patkánykísérletekből vonták le. 

 

Egészséges felnőttek N-egyensúlyban vannak, a táplálékkal bevitt (gyakorlatilag aminosavak N 

tartalma) és az ürített N (urea, húgysav, NH4
+) mennyiség egyenlő. Nitrogénegyensúly esetén napi 

100 gramm fehérjefogyasztásnál (16 gramm nitrogén) a bevitt nitrogén 10 %-a a széklettel távozik, 88 

%-a a vizelettel és 2 % egyéb módon (bőrhámsejtek, köröm, haj, izzadtság). 

 

Pozitív N-mérleg 

 A táplálékban több N van, mint az ürített mennyiség (különbség beépül a szervezetbe). 

Növekedési periódusban, terhesség alatt, laktációkor, metabolikus stressz utáni regenerációkor 

figyelhetjük meg. 

 

Negatív N-mérleg 
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 A táplálékban kevesebb N van, mint amennyi a szervezetből ürül. Metabolikus stressz, 

fertőzés, műtét, fogyókúra, elégtelen fehérjebevitel okozhatja. Utóbbinál megkülönböztetünk 

mennyiségi - és minőségi aminosav hiányt.  

 

 Mennyiségi éhezéskor (metabolizmus zajlik!)  

- Elégtelen kalóriabevitel - glukoneogenezis aminosavakból.  

- Elégséges kalóriabevitel (elsősorban szénhidrát gazdag, fehérjeszegény táplálék pl. édesburgonya, 

rizs, tehát olcsó növényi tápanyag) kwashiorkor alakulhat ki. 

 

 Minőségi fehérjehiány (pl. vegetáriánusoknál egyféle, esszenciális aminosav hiányos növény 

túlnyomó fogyasztása) esetén a legkisebb mennyiségben felvett esszenciális aminosav arányában 

hasznosul a fehérje. 

 

 Öregkorban is negatív N-mérleg figyelhető meg, de mennyiségi kimutatás nem lehetséges 

(nagyobb a mérés pontatlansága, mint a N vesztés).  

 

Fehérjeszükséglet 

 Adekvát energiabevitel mellett, 75 %-os hasznosulási hatékonysággal számolva átlagos diéta 

mellett a javasolt fehérjebevitel 0,8 g/kg/nap. Ez egy 80 kg-os embernél 64 gramm, egy 55 kg-osnál 

44 gramm fehérjét jelent naponta. Az abszolút fehérjeminimum 15 g/nap (2,5 grammos 

nitrogénürítésből számolva nitrogénmentes diétán tartott embernél). Az élettani fehérjeminimum kb. 

30 gramm naponta, vegyes étrendnél 30-50 gramm. 

Gyerekeknél, terhes nőknél, laktáció alatt az igény növekszik. Az öregek fehérjeigényét nehezebb 

meghatározni. Az igény nagyon lassan csökken, de a fehérje arányát (magas biológiai értékkel) 

növelni kell, mert kevesebb táplálékból (csökken az energiaigény is) kell gyakorlatilag ugyanannyi 

fehérjét biztosítani. Emésztési, táplálkozási problémák is felléphetnek, amit szintén figyelembe kell 

venni. 

Body buildingnél, sportolásnál csak az izomtömeg növelése igényel plusz fehérjét, egyébként az 

energiaszükségletet szénhidráttal, zsírral is elég fedezni. Egy román vizsgálat szerint erőteljes 

edzésprogram mellett is elegendő 1,0-1,2 g/kg/nap fehérje az izomtömeg növelésére is. 

Betegség, trauma, műtéti beavatkozás fehérje katabolizmussal jár („katabolikus válasz”). Az energia- 

és fehérjeigény igen nagy lehet.  
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 Felnőtt férfi fehérjeigénye 0,8 g/kg testsúly/nap, energiaigénye ≈ 160 kJ/kg/nap (könnyű 

fizikai aktivitással számolva). 

 

 Fejlődés alatt 2-3-szoros is lehet, terhesség alatt + 10 gramm fehérje, kb. 1000 kJ/nap, 

laktáció alatt 15 gramm fehérje/nap és kb. 1500-2000 kJ/nap a többlet igény. 

 A fehérjebevitelre különösen figyelni kell májbetegség, protein-kalória malnutríció, krónikus 

vesebetegség, hiperurikémia, fogyás esetén. 

 

Hospitalizáció 

 Beteg energia- és fehérjeszükséglete fertőzéskor, trauma esetén, műtétkor megnő a normális 

katabolikus válasz miatt. A megnövekedett adrenalin, glukagon és kortizol szint felgyorsítja a 

lipolízist, proteolízist, glukoneogenezist. A fehérjeraktárak („nélkülözhető” fehérje) igen gyorsan 

depletálódnak. Egy magas katabolikus rátával rendelkező beteg energiaigénye 150-190 kJ/kg naponta 

(normál érték kb. 100 kJ/kg/nap), a fehérjeszükséglet 2-3 g/kg/nap is lehet (0,8-1,0 g/kg/nappal 

szemben). Komoly láz esetén az igény még nő. 1 oC-os hőmérsékletemelkedés kb. 15 %-kal növeli az 

oxigénfogyasztást. Katabolikus válaszkor az orvosnak magas kalória- és fehérjetartalmú étrendet kell 

összeállítania (kukoricakeményítő, tejpor, tojás). Ha a beteg szilárd táplálékot nem tud vagy nem 

lehet neki fogyasztani, speciálisan kell ellátni. Kiegyenlített táplálási formát jelent a nasogastrális 

csövön keresztüli táplálás. A táplálék rövid peptideket, tisztított aminosavakat, glukózt, zsírt, 

vitaminokat, sókat, közvetlenül felszívódó anyagokat tartalmaz. A csekély emésztési maradék miatt 

sem terheli az emésztőrendszert. Pancreatikus emésztőenzimek vagy epesók hiányában is jól 

hasznosítható. Maldigeszciónál és malabszorpciónál közepes szénláncú zsírsavakat adnak, mert a 

transzportrendszert kikerülve, diffúzióval szívódnak fel a bélbe. Súlyos katabolikus állapotban, 

emésztési és felszívódási zavaroknál szükség lehet parenterális (intravénás) táplálásra. Ennek a fő 

veszélye a hipertónia. A betegek hiperozmolaritású infúzióval kell ellátni, mert pl. ha az energiaigényt 

9000 kJ/nap bevitelnél izotóniás glukózoldattal fedeznék, 10 liter folyadékot kellene a betegnek 

felvennie. A nagy ozmolaritású oldat endothel károsodást és trombózist okozhat. A legkevésbé 

invazív módszer perifériás, lassú folyású vénán keresztüli táplálás. 5 %-os glukóz és 4,25 %-os 

aminosavoldatot használhatnak biztonságosan. A zsírok nagy energiatartalmúak, kevésbé aktívak 

ozmotikusan, de nehezebben hasznosíthatóak, oldatba tartásuk is problémásabb. Hosszabb ideig 

tartó táplálásnál esszenciális zsírsavakat is szükséges adni. Az infúzió tartalmazhat etanolt is, ez nagy 

energiatartalmú vegyület és könnyen hasznosítható. A legagresszívebb táplálási terápia a teljes 

parenterális táplálás. A katétert egy nagy, gyors folyású vénába vezetik be (superior v. cava). A nagy 

ozmolaritású infúzió így gyorsan kihígul. A glukóz koncentrációját felemelhetik 60 %-ra, az 

aminosavakat 4,25 %-ra állítják be. Az aminosavtartalom elég a negatív N-egyensúly kivédéséhez, 

vagy minimalizálásához. Az aktuális kezelést a beteg állapotához kell igazítani, általában a legkevésbé 

invazív eljárást választják. 

 A beteget látogatók nagymértékben befolyásolhatják a beteg ellátását. Hosszabb távon az 

energiadús házikoszt a beteg elhízásához vezethet (jobb esetben, mert megetethetik a beteget 

bélműtétet követően dinnyével is, így biztosítva a következő műtétet!), az összetétele sem biztos, 



 

TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008 "Képzés- és Tartalomfejlesztés a Semmelweis Egyetemen“. Szemináriumi anyagok fejlesztése 

– SE Orvosi Vegytani Intézet 

 

90

hogy optimális. Az is igaz viszont, hogy Magyarországon a kórház pénzügyi helyzetétől is függ a 

betegek kórházi táplálása. A normába beszámított étkezési ellátást nem kötelező táplálásra fordítani, 

egy része a fenntartási költségekre is mehet. 

 

 

Alacsony fehérjetartalmú diéta vesebetegek részére 

 Vesefunkció zavar súlyos komplikációkhoz vezethet, mert mérgező anyagcseretermékek 

halmozódnak fel, ezért a fehérjebevitelt csökkentik. Az energiaigényt szénhidrát- és zsírbevitellel 

fedezik (lsd. fehérjetakarékosság). Extrém esetben 20 g/napos diéta is lehetséges (elvileg 15 g/nap 

fehérje is elég, de az élettani minimum 30 gramm naponta!), de ez állandó orvosi felügyeletet 

igényel. Szérumalbuminszintet, transzferrint mérnek a N-egyensúly monitorizálásához. A fehérjét 

biológiailag nagy értékű táplálékkal biztosítják, hogy a legjobban hasznosuljon. Ez a diéta extrém 

monoton, nehéz betartani. Gondoljon bele mindenki az alábbi 20 grammos, tipikus összetételű 

étrend segítségével, hogy mennyire könnyű csak ezt és nem többet enni (nem egyszer, hanem hosszú 

ideig!): 

1 tojás + ¾ csésze tej vagy tej helyett + 1 tojás vagy egy szeletke hús 

kb. 20 dkg degluteinizált (minimális fehérjetartalmú) fehérkenyér 

alacsony fehérje- és káliumtartalmú zöldség-gyümölcs 

ennyi fehérjetartalmú táplálék mellett még cukros zsír ajánlható, hogy az energiabevitel kielégítő 

legyen, de fehérjetartalmú anyag több nincs (süti, péksütemény)! 

 

 Alacsony biológiai értékű fehérje is fogyasztható, jó, ha nehezen szívódik fel vagy nehezen 

emészthető. Táplálékkiegészítőként esszenciális aminosavakat vagy nekik megfelelő α-hidroxi- vagy 

α-ketosavakat lehet adni, így a vese terhelése csökken, mert átalakulhatnak aminosavakká. A lizint és 

treonint aminosav formában kell adni, a többi esszenciális aminosavat lehet ketosavként is. 

Vegetáriánusok energia- és fehérjeszükséglete 

Potenciális protein- és kalóriahiány veszély áll fenn vegetarianizmus esetén, mert a kizárólagos 

növényi táplálék az állatival (vegyes étrenddel) szemben: 

 

kevesebb energiát (120-220 kJ/100 gramm vs. 600-1200 kJ/100 gramm), 

kevesebb fehérjét (1-2 gramm/100 gramm vs. 15-20 g/100 gramm) tartalmaz; 

biológiai értéke alacsonyabb,  

némelyik nehezen emészthető 
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A kockázat gyerekeknél, terhesség és laktáció alatt fokozott. 

 

Védekezés a vegetarianizmust kísérő hiány ellen: 

 

tojás, tej (teljes értékű fehérjék, jó kalóriadonorok) fogyasztás, amikor csak lehetséges 

nagy kalóriatartalmú növények (magok, száraz bab, szárított gyümölcs) 

változatos étrend (pl. kukorica lizinhiányos, hüvelyesek metioninhiányosak, de együtt fogyasztva 

teljes értékű) 

magas fehérjetartalmú növények gyakori fogyasztása (pl. hüvelyesek) 

 

Esszenciális aminosavak 

 Az ember 9 aminosavat képtelen szintetizálni, ezek az esszenciális aminosavak. Továbbá az arginint a 

növekedésben lévő szervezet és a terhes nő nem tudja elegendő mennyiségben szintetizálni, ezért 

szemiesszenciális. 

Az átlagos esszenciális aminosav napi szükséglet a következő: 

 

Met 1,1 g 

Val 0,8 g 

Ile 0,7 g 

Leu 1,1 g 

Trp 0,25 g 

Phe 1,1 g 

Lys 0,8 g 

Tre 0,5 g 

His 0,7 g 

 Az értékek csak hozzávetőlegesen igazak, pl. metionin részlegesen ciszteinnel helyettesíthető. 

Általában a lizin, metionin, cisztein és triptofán a limitáló aminosav. 

 

 



 

TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008 "Képzés- és Tartalomfejlesztés a Semmelweis Egyetemen“. Szemináriumi anyagok fejlesztése 

– SE Orvosi Vegytani Intézet 

 

92

Fehérjetakarékosság 

 Megfelelő szénhidrát- és zsírbevitellel a fehérjeigény csökken, mert a protein nem 

használódik fel energianyerésre (a szénhidrátfogyasztás jobb a glukózdependens szervek miatt- lsd. 

glukogén aminosavak). 

 

A táplálékfehérjével kapcsolatos kórképek 

 

Protein-energia malnutríció (PEM) 

 Az éhezés elsősorban a fejlődő országokat sújtja elsősorban, a legérintettebbek az újszülöttek 

és a gyerekek (kb. 16.000 gyerek hal meg éhezés miatt naponta!). Magyarországon is előfordul 

(200.000 körülire becsülik az alultáplált gyerekek számát). A táplálkozástudomány a közétkeztetésen 

keresztül segít, a normákat az adott célcsoport igényei szerint állítják össze. Csak csoportra (rassztól, 

kulturális szokásoktól, éghajlattól, gazdasági fejlettségtől stb. függhet) érvényesek a számok, egyénre 

nem! Az egyéni normát megállapítani nehéz, mert igen tág határok között változik, és az egyénnek is 

változik a körülményektől függően (egészségi állapot, stressz, lelkiállapot, éhezés, hiány stb.). Az 

esszenciális tápanyagokból legalább az átlagos igény + 2 SD (szórás) normát állapítanak meg (ez a 

csoport 97 %-át jelenti, az ún. csoportszükséglet), hogy az extrém igényű emberek is kellően el 

legyenek látva.  Az energianormát az életkornak megfelelően határozzák meg. 

Akut maldigeszció és malabszorpció fordul elő minden fertőzésben, a bélnyálkahártya 

károsodásakor és az emésztőnedvet termelő szervek megbetegedésekor, a perisztaltika 

fokozódásakor. Krónikus a felszívódási zavar, ha több hétig, hónapig, illetve egész életen keresztül 

tart, tartós enzimhiány, vagy krónikus enteropátia részjelensége. A valamilyen táplálékkal szemben 

adott allergiás reakciók előfordulása növekszik. A háttérben genetikai és környezeti faktorok állnak, a 

gyakoribbá váló tünetek valószínűleg a káros környezeti hatásoknak köszönhető. 

 

Marasmus és kwashiorkor 

A fehérjehiányos táplálkozáshoz két jellegzetes kórképet lehet társítani, a marasmust és a kwashiorkort.  

A marasmust fehérje- és energiahiány okozza, míg a kwashiorkor elégséges energiabevitel (általában 

szénhidrát) és elégtelen fehérjefogyasztás mellett alakul ki jellegzetes formában.  

A marasmus elsősorban a harmadik világban fordul elő. Rendkívül sovány, a korukhoz képest elmaradott 

fejlettségű gyermek a marasmus tipikus megjelenési formája. Krónikus hasmenés is jellemző, ödéma nincs. 

Hetek-hónapok alatt alakul ki. A szérum összfehérje- és albuminszintje normális. Változó mértékű bélboholy 

atrófiával jár, a csökkent mértékű epesav termeléssel együtt ez elégtelen zsír- és szénhidrát emésztést okoz. A 

krónikus hasmenés miatt magnézium- és káliumhiány is felléphet. A kezelés hosszú időt, hónapokat, éveket 

igényel. 

A kwashiorkor általában gyermekeken alakul ki. A betegség neve nem egyértelmű. Vagy „vörös bőrű gyermek” 

a jelentése vagy „első-második”. A vörös bőrű gyermek a jellegzetes bőrelváltozásra utal, míg az első-második 
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arra, hogy a tünetek akkor jelennek meg, amikor a csecsemőt elválasztják az anyatejtől a második gyermek 

születése miatt. Ha nem juttatnak a gyereknek elég fehérjetartalmú ételt, kialakulhat a kwashiorkor. Általában 

a kialakulás láz után (negatív N mérleg!), heveny formában jelentkezik. Az arc, törzs, végtagok ödémásodnak 

(pókhasú, alultáplált gyerekek). Apátia alakul ki, a növekedés leáll, krónikus hasmenés, bőrgyulladás jellemző. A 

vékonybél sérül, emésztési, felszívódási zavarok alakulnak ki, a kezelés emiatt is hónapokig elhúzódik. A szérum 

összfehérje- és albuminszintje csökken. Az immunfunkciók is csökkennek, a legkifejezettebben a T-sejtek 

funkciója károsodik. Gyakoriak a fertőzések, amik halált is okozhatnak.  

Hospitalizáció és PEM 

A PEM hospitalizációval is kapcsolatos lehet. Jellemző, hogy a beteg hetek, hónapok óta nem 

étkezik rendesen, majd kórházba kerül súlyosabb traumával, fertőzéssel, sérüléssel vagy műtétre 

kerül sor. Ezek mind komoly negatív N-egyensúllyal járnak. A kórházi tartózkodás súlyosbíthatja a 

helyzetet, mert a műtéti előkészítés során, diagnosztikához éheztetik a beteget. A csökkent albumin- 

vagy egyéb szérumfehérjék, csökkent celluláris immuntesztek PEM-re utalhatnak. Az elégtelen 

fehérjebevitel (az állati termékek drágák) általában anyagi okokra vezethetőek vissza, rossz anyagi 

körülmények között élők, hajléktalanok ellátásánál kell elsősorban hiányra gondolni. A kezelésnél cél, 

hogy pozitív N-egyensúlyt teremtsünk.  

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének felmérése szerint Magyarországon a kórházi kezelés 

alatt a betegek átlagosan 2 kg-t fogynak hetente. Mire ebből következtetni? Csak ennyi adatból 

semmire, mert a normál katabolikus válasz, a kezelések, műtétek, vizsgálatok miatt is csökken a 

testsúly. Az átlagos 6 napos kórházi tartózkodás alatt nehéz a pozitív N-egyensúly elérése. Az is igaz, 

hogy a felmérések során nem kielégítő energia- és tápanyagtartalmú étrendekkel is találkoztak, a 

betegek egy része ezt sem fogyasztotta el. 

 A malnutríció a gyógyulás, kórházi tartózkodás idejét megnyújtja, ezért szükséges a 

felmérése. A becslése egyszerű, meghatározzák a BMI-t, az utóbbi néhány hónap alatti 

testsúlyváltozásra kérdeznek rá (5 % feletti fogyás számottevő), és felmérik a várhatóan éhezésben 

eltöltött napokat. 

 

Alkoholizmus és PEM 

Az alkoholisták többségénél megfigyelhető a PEM, ezért kezelésüknél erre is figyelni kell. Az 

alkoholistáknál általában hiánybetegségeket is megfigyelhetünk (az alkohol „üres kalória”, ehhez 

felszívódási zavarok is társulnak), ez a kezelést komplikáltabbá teheti (lsd. Wernicke-Korsakoff 

szindróma). A mortalitás a malnutríció fokával korrelál alkoholos hepatitisben-cirrózisban. Enyhe 

májkárosodásnál (alkoholos zsírmáj) a fehérjékben gazdag (1,0-1,5 gramm fehérje/testtömeg kg/nap) 

étrend, megfelelő vitamin- és energiabevitellel (napi 11500-12500 kJ/nap) absztinencia betartásával 

a PEM megszűntethető, pár hét alatt teljes gyógyulás érhető el. Hepatikus encephalopathia esetén 

azonban a napi proteinbevitel nem haladhatja meg a napi 30-40 grammot. Ilyenkor az elágazó 

aminosavak ketosav analógjainak infúzióját javasolják.  

 

Gluténenteropátia (coeliakia) 
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A coeliakia (lisztérzékenység) tüneteit már 1888. óta ismerjük, a hazai prevalenciáját 1:85-re becsülik 

(ekkora mértékű klinikai manifesztáció persze nincs!). A betegséget az egyes gabonákban előforduló 

glutén és gluténszerű fehérjék okozzák. A glutén a gabonák fehérjetartalékának egyik komponense, a 

búza sikértartalmának fontos összetevője. A gluténből az emésztés során gliadin keletkezik és ez 

felelős a tünetekért. Mai ismereteink szerint autoimmun patomechanizmusú szisztémás betegségnek 

tekintjük. Jellegzetes károsodást okoz a vékonybélben (a vékonybélbolyhok atrofizálódnak), nagy a 

széklet zsírtartalma, hasmenés, általános felszívódási zavar jellemző, átmenetileg laktóz intolerancia 

alakulhat ki. A kezelés a gluténmentes diéta. Ez a búza-, rozs-, árpa-, zabliszt teljes mellőzését jelenti 

(kenyér, liszt, sütemények, tészták, egyes felvágottak, sör, keményítőadalékkal készült ételek stb.). 

Kukoricából, burgonyából és rizsből készült ételek viszont fogyaszthatók. Gyerekeknél ez teljes 

tünetmentességet is jelenthet, felnőtteknél a tünetek enyhülését. A vékonybél szövettani képe lassan 

normalizálódik, egy-két évet is igénybe vehet. 

 

Tejfehérjeallergia 

 A tehéntejjel szembeni allergia csecsemőkben 0,3-1,5 % közötti gyakorisággal fordul elő, a 

magyarországi előfordulást 2 %-ra becsülik. Több, mint kétezer éve írta le Hippokratész a tüneteit. 

Általában a laktalbuminnal vagy laktoglobulinnal szemben alakul ki. Többnyire egy hónapos 

tejfogyasztás után alakulnak ki a tünetek (bőrpír, hányás, hasmenés, a fejlődés leáll). Intenzív 

hőkezelés, más faj teje (tehéntej helyett kecsketej) segíthet a betegen. Súlyos esetben csak 

tejmentes tápszer (pl. szójatej) vagy hidrolizátumok használata segít. 

 

Tojásfehérjeallergia 

 Az egyik régóta ismert allergiás betegség. A tojás okozta allergiás reakciók 2/3-áért a fehérje 

ovalbumin proteinje a felelős. Kezelése a tojás eliminálása az étrendből, ami nem egyszerű, mert 

számos ételhez kevernek tojást, és sok táplálék konzisztenciáját a tojástartalom adja. A tojás gazdag 

metioninforrás, ezért a tojás elhagyásakor a hiányzó fehérje pótlása miatt az állati eredetű fehérjék 

arányát szükséges emelni. 

 

Felszívódási zavarok 

 A megemésztett táplálék transzportereken kerül a bélhámsejtekbe. A transzporterek 

károsodása zavarokat okoz, előfordulásuk ritka. A tápcsatornából több aminosav transzporteren 

keresztül szívódnak fel az aminosavak. Ha a funkciójuk sérül, zavar támadhat az aminosav 

anyagcserében is. Ilyen a Hartnup-kór (az elsőként, 1956-ban leírt érintett család után), ami 

recesszíven öröklődik, a vékonybélben és a vesében érinti a neutrális aminosav transzportert. Az 

előfordulási gyakorisága 2-7/100000 (elérheti a fenilketonuria gyakoriságát). Aminoaciduriával jár, a 

neutrális aminosavak emelkedett szintje figyelhető meg a székletben is. A triptofán sem szívódik fel, a 

vékonybélben viszont a baktériumok átalakíthatják indollá, illetve indolszármazékokká.  Az indol 

felszívódás után a májban 3-hidroxiindollá (indikánná) alakul át, ez szulfáttal vagy glukuronsavval 
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konjugálódva kiürül (indikanuria). Az abnormális triptofántranszport a triptofánhiány miatt niacin 

(B3-vitamin) hiányt okoz, ez okozza a pellagraszerű tüneteket. Jellemző a bőrpír, fényérzékenység, 

pigmentzavarok, fertőzésre fokozott hajlam, idegrendszeri tünetek, ataxia. Niacin pótlás szükséges. 

 

 

 

Túlzott protein-energia bevitel 

 Az átlagos magyar étrend és mennyiség mellett közel 100 gramm fehérjebevitellel (ennek kb. 

2/3-a állati eredetű) számolhatunk naponta. A N-egyensúly tehát biztosított, és ez elegendő a pozitív 

N-egyensúlyhoz is. Figyelni kell arra, hogy a túlzott fehérjebevitel megnöveli a vizelettel ürített Ca2+ 

mennyiségét, és így a csontok demineralizációjához vezethet. Elsősorban szuboptimális Ca2+ 

bevitelnél és osteoporózisnál kell gondolni erre a lehetőségre.  

 

Obesitas 

 Magyarországon az elhízás jelent elsősorban veszélyt, a felnőtt lakosság kb. 20 %-a, a 

gyermekek 7-15 %-a túlsúlyos. Világszerte is egyre nagyobb probléma a szükségest meghaladó és 

növekvő energiabevitel (3. táblázat). A WHO adatai szerint több mint 300 millió elhízott és több mint 

1 milliárd túlsúlyos ember él a Földön. Az utóbbi száz évben az életmódban és életkörülményekben 

történt jelentős változás fizikai inaktivitáshoz és túlzott mértékű energiabevitelhez vezetett. 

Evolúciós örökségünk, hogy az éhezés elleni védelem sokkal hatékonyabb, mint a túlzott táplálkozás 

elleni. 

 

 A táplálékfelesleg evésre csábít, és sokan nem tudnak ellenállni e csábításnak. A szükségest 

meghaladó táplálékfelvétel elhízáshoz vezet. Az elhízás számtalan betegség kockázati tényezője 

(myocardialis infarktus, hypertonia, stroke, 2. típusú diabetes mellitus, dyslipidaemia, köszvény, 

alvási apnoe, mozgásszervi és daganatos betegségek). Emiatt az elhízást az orvos szemszögéből nézve 

komoly kockázati tényezőként kell kezelni és számolni kell azzal, hogy egyre nagyobb hangsúlyt fog 

kapni a betegek kezelése során. Hogy ki nevezhető kövérnek, nem definiálható egyértelműen. 

Férfiaknál, ha a testsúly több mint 20, nőknél, ha több mint 25 %-a zsír, akkor túlsúlyról beszélünk. 

Általában 25 feletti BMI-hez köthető az elhízás, illetve 30 fölött már súlyos elhízásról, 40 fölött 

morbid elhízásról van szó. A helytelen, a fizikai aktivitás igényét meghaladó energiabevitel elhízáshoz 

vezet. Szerepet játszik -bár a jelentőségét nehéz megítélni- a genetikai háttér is. A diéta indukált 
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termogenezis (étkezést követő hőtermelés) zavara is szerepet játszhat az elhízásban. A diéta indukált 

termogenezis legkifejezettebb fehérjefogyasztásnál, de szénhidrát- és lipidfogyasztás is kiváltja. Az 

emésztési folyamatok is termelnek hőt, de ez nem magyarázza a fejlődő hőmennyiséget, parenterális 

táplálás is kiváltja ugyanis, ahol emésztési folyamatok nincsenek. Állatokban a barna zsírszövetet 

teszik érte felelőssé, emberben ez nem játszhat jelentős szerepet, inkább a vázizmok termelnek hőt. 

Jelentős lehet a peroxiszómák által termelt hő is (lsd. Dr. Bánhegyi Gábor Peroxiszómák biokémiája 

konzultációs anyagát). Ha a termogenezis nem elég hatékony, a felvett felesleges táplálékot a 

szervezet a zsírszövetbe építi.  

3. Táblázat 

A világ és néhány térség átlagos napi energiabevitele (kJ/nap) (WHO adatok) 

 1964-1966 1974-1976 1984-1986 1997-1999 2015 

Világátlag 9860 10180 11100 11720 12290 

Fejlődő országok 8590 9000 10240 11210 11910 

Közel-Kelet és Észak-

Afrika 

9570 10830 12340 12570 12920 

Szub-Szaharai régió 8600 8690 8600 9180 9860 

Iparilag fejlett 

országok 

12300 12810 13400 14130 14380 

Dél-Amerika és Karib-

tenger 

10000 10640 11240 11800 12460 

Gazdaságilag 

átmeneti országok 

13470 14150 14120 12150 12790 

 

 

4. Táblázat 

Az átlagos teljes napi energiabevitel (T) és az állati eredetű energiabevitel (Á) kJ/nap (WHO adatok) 

év 1967-1969 

     T             Á 

1977-1979 

   T           Á 

1987-1989 

 T          Á 

1997-1999 

    T             Á 

Fejlődő országok    8610         670  9420      770 10410    1010   11210      1410 

Átmeneti országok    13740       3260  14210    3730 10260    3930   12150      2800        

Fejlett országok    12550       3640  13010    3790 13720    3970   14130      3940 
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Obesitas és inzulin 

 A túlsúlyos emberek kb. felénél emelkedett éhomi vércukorszintet és csökkent glukóz 

toleranciát találtak. Az abdominális elhízás, a magas vérnyomás (>140/90 Hgmm), a dyslipidemia 

(megnövekedett triglicerid- (>1,7 mM), a csökkent HDL szint(<1,0 mM ♂, <1,3 mM ♂) és a csökkent 

glukóztolerancia a metabolikus szindróma tünetei (a „halálos négyes” a kardiovaszkuláris halálozások 

emelkedése miatt). Kardiovaszkuláris szempontból különösen a viscerális (ún. alma típusú) elhízás 

nagy rizikójú (2. ábra). Ezt újabb metaanalízisek nem erősítették meg. Eszerint a kockázatbecslés 

során az elhízás mértéke fontosabb tényező, mint az elhízás típusa. 

 

2. ábra 

Az alma és körte típusú elhízás 

A metabolikus szindrómára az alma típusú elhízás jellemző 

 

Magyarországon a hypertóniás populáció kb. negyedét érinti a metabolikus szindróma. Mit 

eredményez a csökkent inzulinválasz (fokozott inzulinreceptor szubsztrát 1 inaktiváció, illetve 

degradáció)? Nő a hormonszenzitív-lipáz aktivitása (az inzulin a lipolízis leghatékonyabb gátlószere), 

ezért a vér szabad zsírsavszintje megemelkedik (3. ábra). 
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3. ábra 

 

Lipolízis zsírsejtben csökkent inzulinérzékenységnél 

IRS1 inzulin receptor szubsztrát 1, PI3-K foszfatidil-inozitol-3-kináz, PDE 3B foszfodiészteráz 3B, HSL 

hormonszenzitív lipáz, TG triglicerid, CD36 a rágcsáló zsírsav transzlokáz humán analógja, FATP Fatty Acid 

Transport Protein, FABPpm Fatty Acid Binding Protein, plasmamembrane  

 

A szabad zsírsav gátolja a glukóztranszporter GLUT4 sejtfelszínre kerülését, így akadályozza a glukóz 

felhasználását.  A szabad zsírsav a májba kerül, acetil-KoA-vá bomolhat le. A májban így a koleszterin 

és triacil-glicerid prekurzorok szintje emelkedik, a szintetizálódó triacil-glicerid és koleszterin a VLDL-

be kerül, és megemelkedik a vérbeli szintjük. Az inzulinrezisztencia csökkenti a glukóz felhasználását 

(elégtelen GLUT4 kihelyezés a sejtfelszínre) a zsírszövetben és az izomban, ezért a glukózt az inzulin 

indipendens módon felhasználó máj dolgozza fel. Zsírsavat készít belőle, a zsírsav VLDL-be kerül, 

illetve zsírmáj kialakulását eredményezi (2. ábra). A májban normál körülmények között kb. 1 g zsír 

szintetizálódik naponta, ez néhányszorosára növekedhet. Ez azt jelenti, hogy döntő jelentősége a 

táplálékkal bevitt zsírnak (kb. 80 g/nap) lehet a zsírmáj kialakulásában. A glikogén szintézis gátolt, 

ezért a glikogénszint a májban és az izomban alacsony (4. ábra). 
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4. ábra 

A csökkent inzulinérzékenység következményei metabolikus szindrómában 

IRS1 inzulin receptor szubsztrát 1, IRS2 inzulin receptor szubsztrát 2, TG triglicerid 

A szabad zsírsavakat a máj felveszi, emiatt a VLDL szintézis fokozódik. A glikogénszintézis gátlása és a 

glukoneogenezis aktiválása miatt a vér glukózszintje emelkedik. A vázizom- és zsírsejtek glukózfelvétele 

inzulindependens, emiatt a glukózszintet az inzulinérzékenység csökkenése miatt nem tudják hatékonyan 

csökkenteni. 

A májban megnő a VLDL-hez szükséges apoB100 szintézise. Egyébként nő a vékonybélben az apoB48 

(az apoB100 trunkált formája) mennyisége is, ezért postprandiálisan a kilomikron mennyisége is nő. 

Csökken az LCAT (lecitin:koleszterin acil-transzferáz) és nő a CETP (koleszteril-észter transzfer 

protein) aktivitása. A CETP főleg lipoproteinekhez kötve található, HDL koleszterin-észtereket cserél 

VLDL, LDL, IDL trigliceridekre. A HDL koleszterin mennyisége csökken, a többi lipoproteiné nő. A 

csökkent HDL-, növekedett LDL koleszterinszintnek ez a magyarázata. A trigliceridekben gazdag HDL 

gyorsan metabolizálódik, így csökken a szintje. A csökkent inzulinérzékenység emeli a szabad zsírsav 

koncentrációját étkezés után is. A kilomikronokból a zsírszövetben a lipoprotein lipáz zsírsavakat 

szabadít fel, de ezt a zsírszövet csak korlátozott mértékben tudja hasznosítani. A zsírszövet 

triacilglicerid szintéziséhez szénhidrát is kellene, de a szőlőcukor felvétel nem kielégítő. 

A csökkent inzulinválasz miatt hyperinzulinaemia alakul ki. Ez a májban az inzulinreceptor szubsztrát 

2–t érintő anyagcsereutak fokozódásával jár (zsírsavszintézis, trigliceridszintézis, VLDL szintézis). A 

TG 

hyperinzulinaemia  
IRS2 

IRS1 
glikogén szintézis  
glu koneogenezis  

glu kóz  VLDL 

IRS1 

FFA 

lipolízis  

IRS1 

glikogén 

GLUT4 GLUT4 

transzlokáció  transzlokáció  

glu kóz  

étkezési glu kóz  

májsejt 

vázizomsejt 
zsírsejt 

vér 
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TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008 "Képzés- és Tartalomfejlesztés a Semmelweis Egyetemen“. Szemináriumi anyagok fejlesztése 

– SE Orvosi Vegytani Intézet 

 

100 

hyperinzulinaemia a szimpatikus idegrendszer stimulálása miatt nátrium és vízretenciót, ennek 

következményeként vazokonstrikciót, hypertenziót okoz. A túlzott inzulintermelés a hasnyálmirigy β 

sejtjeinek kiégéséhez vezet (hypoinzulineamia), diabetes alakul ki. A metabolikus változások 

szerencsére többnyire reverzibilisek, diétás terápiával kézben tarthatóak. A metabolikus szindrómára 

jellemző, a pathogenezisben fontos szerepet játszó inzulinrezisztencia nehezen mérhető, de egy 

matematikai modell segítségével a szérum trigliceridértékéből és a testtömegindexből jól becsülhető 

(5. ábra). Ez is mutatja, hogy az inzulinrezisztencia kialakulásában fontos szerepe van az elhízásnak és 

a vérlipideknek.  

 

 

 5. ábra 

Az inzulinrezisztencia becslése a trigliceridszint és a BMI értékeiből 

Az adott BMI-hez tartozó egyenes segítségével a trigliceridszinthez tartozó inzulinérzékenység megbecsülhető 

(pl. 4 mM trigliceridszintnél, ha a BMI=34 kg/m
2
, az inzulinérzékenység kb. 3 mg gl/kg/perc) 

A mérsékelt (napi egy pohár) vörösborfogyasztás csökkenti a metabolikus szindróma tüneteit, 

a kardiovaszkuláris betegségek kockázatát (lsd. francia paradoxon, Dr. Bánhegyi Gábor előadásában). 

Táplálkozásbiokémiai szempontból a vörösborban található antioxidáns polifenol, a resveratrol 

szerepe említésre méltó. A resveratrol aktiválja az AMPK-t, ami jelentősen hozzájárul a vörösbor 

védő hatásához (AMPK-t részletesen lsd. a dohányzásnál). A resveratrolhoz hasonlóan más 

természetes eredetű, borban, zöld teában, zöldségben, gyógynövényben található anyagok 

(epigallokatechin gallát, berberin, kvercetin, galegin, betain stb.) szintén aktiválják az AMPK-t, az 

étvégygerjesztőként használt ételek-italok hatását közvetítve. Az etanolnak is van hatása a 

metabolikus szindrómára. Az etanol az inzulinérzékenységet növeli, így védő hatása van az 

inzulinrezisztencia ellen. Nem csak védőhatásról van szó, mert az etanol okozta felesleges 

Étkezést 60 percet követően  

mg glukózfelvétel/testtömeg kg/perc (60 perc átlaga) 

Trig liceridszint, mM  

inzulinérzékenység  
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energiabevitel az adipociták hypertófiáját és hyperpláziáját eredményezi. Ez növeli az adipokinek 

(leptin, adiponektin) és a gyulladásos mediátorok produkcióját a zsírszövetben, segítve az 

inzulinrezisztencia kialakulását. 

A táplálék magas zsírtartalma fiziológiás esetben is csökkenti az izmok glukózfelhasználását a 

glikolízis és glukózfelvétel gátlásával. A zsírsavak β-oxidációja emeli a NADH/NAD+ arányt, növeli az 

acetil-KoA koncentrációját. A hosszú láncú zsírsavak, a NADH és az acetil-KoA a piruvát-dehidrogenáz 

hatékony gátlószerei. Nő a citrátkoncentráció, ami a foszfofruktokináz I-t gátolja. Ez a glukóz-6-

foszfát koncentráció emelkedését eredményezi, ami gátolja a hexokinázt. Így az izmok kevesebb 

glukózt fogyasztanak. A zsírsavak emelik a zsírsavmetabolizmus sebességét, emiatt a köztitermékek 

(acil-KoA, diacil-glicerol, ceramid) koncentrációja is nő. Ezek a PKC Θ–t aktiválják, ennek 

eredményeként az IRS1 foszforilálódik és inaktiválódik. A GLUT4 nem transzlokálódik a sejthártyába, 

az izomsejtek glukózfelvétele csökken.  A szabad zsírsavak így az izmok inzulinérzékenységét 

csökkentik (6. ábra). 

 

6. ábra 

Izomsejtek inzulinérzékenységének csökkenése magas szérum zsírsav hatására 

A zsírsavakból keletkező acil-KoA, diacil-glicerol és ceramid a PKC Θ-t aktiválják, ami az IRS1 foszforilálásával 

gátolja annak működését, emiatt a GLUT4 sejtmembránba történő kihelyeződése gátolt. A zsírsavak β-

oxidációja emeli a NADH/NAD arányt, ami a glukóz felhasználását gátolja. A glukóz emiatt a GLUT 

transzportereken keresztül visszakerülhet az extracelluláris térbe. 

HK hexokináz, FFK I foszfofruktokináz I, PD piruvát-dehidrogenáz,  PKC Θ protein-kináz C Θ (téta)  
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„Kövér gének” 

A tesstömeg függ az életkortól, nemtől, életmódtól (fizikai aktivitástól), energia beviteltől, pszichés 

állapottól, környezeti tényezőtől (család, barátok) gyógyszerektől, betegségtől, génektől. A genetikai 

eredetű elhízás nagyon ritkán monogénes öröklődésű. Az örökletes leptinhiány egyike az igen ritka, 

monogénes herediter elhízásnak. Rekombins humán leptinkezeléssel karbantartható (8. ábra).  

 

  

8. ábra 

Rekombináns leptin hatása kongenitális leptin deficienciára 

Forrás: Recent Progress in Hormone Research 59:409-424 (2004) 

 

Az elhízás kialakulásában több gén is szerepet játszik, idáig kb. 30 gént azonosítottak. A leírt 

polimorfizmusok néhány kivételtől eltekintve a testtömeget csak kismértékben befolyásolják. A 

környezeti tényezők alapvetően határozzák meg a testsúlyt, a genetikai háttér úgy tűnik, inkább 

módosítja ezek hatását. Az örökletes tényezők szerepét 30-70 %-ra becsülik az elhízásban, lebecsülni 

hatásukat emiatt nem szabad. A gének szerepét az elhízással kapcsolatban legalább három csoportra 

érdemes osztani a megelőzés és kezelés szempontjából: 1. hízást segítő, 2. testsúly csökkentését 

segítő, 3. testtömeg megtartó polimorfizmusok. 

 

Az elhízást okozó polimorfizmusokat különböző fenotípusokhoz lehet társítani (6. táblázat).  
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6. Táblázat 

Elhízáshoz vezető fenotípusok és néhány hozzákapcsolható gén 

Fenotípus gén 

Takarékos adrenoreceptor β, szétkapcsolófehérje 

Hiperfágiás leptin, leptin receptor, melanokortin receptor 

Inaktív melanokortin 4 receptor,  

Csökkent zsíroxidáló TNF-α, IL6 

Adipogenezis PPAR-γ,  

 

A genetikai szempontokat is figyelembevevő egyénre szabott testsúlycsökkentő programok még a 

jövő lehetőségei közé tartoznak. Tekintettel arra, hogy a túlsúly komoly egészségügyi kockázatot 

jelent és az elhízottak száma jelenleg exponenciálisan nő (7. ábra), a genetikai adatok felhasználása 

valószínű nem fog sokat váratni magára.  

 

 7. ábra  

Az elhízottak (BMI≥≥≥≥30) aránya Hollandiában 

25 év alatt megduplázódott az elhízott emberek száma. Ez nem holland sajátosság, az egész világon hasonló 

ütemben emelkedett a számuk, így hazánkban is. 
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Az obesitas kezelése 

Az obesitas komoly kockázati tényező, ezért az orvosnak segíteni kell a mérséklésében. 

Elhízottaknál a kezelés alappillérei az energiaszegény étrend, a fokozott fizikai aktivitás, a beteg 

pszichés vezetése vagy viselkedési terápia és a gyógyszeres kezelés. Morbid elhízásnál a sebészeti 

beavatkozás is szóba jöhet.  

Az elhízás kezelésében alapvető a diéta, a viselkedés terápia (pl. „bevásárlás előtt egyen” 

tanács, mert ezzel kalóriabevitel mérséklése érhető el!), a fizikai aktivitás és szükség szerint a 

gyógyszeres kezelés. A diéta tervezésénél a legfontosabb szempont az energiabevitel csökkentése, 

hosszú távú kezelés során napi 1200-1500 kKal-ra (5000-6500 kJ). Ez egyénileg tervezhető úgy, hogy 

az energiaszükségletből 500 kJ-t levonnak és ennyi napi bevitelt engedélyeznek. A fogyás negatív N-

mérleggel jár, az éhezés miatt a fehérjeigény megnő, akár 1,0-1,5 g/ideális testsúly kg/nap értékre is.  

A Magyar Elhízástudományi Társaság kettős ajánlást fogadott el az elhízás kezeléséről a rizikó 

státusztól és klinikai státusztól függően: 

1, metabolikus kockázati tényezőktől mentes, illetve plusz legfeljebb 

hypercholesterinaemiával terhelt elhízásban: klasszikus kalória tartalmú (5000-6500 kJ) és főleg 

növényi eredetű zsírokból álló zsírszegény (<30 %), és összetett szénhidrátokban gazdag (55%), 

rostdús diéta javasolt. 

2, metabolikus rizikófaktorokkal társult elhízásban (triglicerid >1,7 mM, alacsony HDL-

koleszterin szint - <1,0, ill. 1,3 mM, vércukor >6,0 mM), vagy metabolikus szindróma, vagy 2-es típusú 

diabetes esetén :  

5000-6500 kJ tartalmú a fenti, 30% alatti zsírtartalmú diéta mellett a szénhidrátbevitelt 45%-ra 

csökkenthetjük, főleg alacsony glikémiás indexű szénhidrátok formájában. Ebben az esetben a 

fehérjebevitel növelhető 25%-ig, de a vesefunkciókat figyelembe kell venni.  

Kimutatták, ha a fogyókúrát nagyon alacsony kalóriatartalmú diétával (2000-3400 kJ/nap) 

indítják és utána térnek át az alacsony (5000-6500 kJ/nap) kalóriatartalmú diétára, akkor a hosszú 

távú súlyvesztés hatékonyabb. A „0” kalóriás fogyókúrát életveszélyes szövődmények miatt nem 

alkalmazzák az orvosi gyakorlatban. 

A mozgásterápia a kezelés elengedhetetlen része, az elsőként alkalmazandó életvitel 

változtatáshoz is hozzátartozik. Az intenzív mozgás emeli az alapanyagcserét, sőt, ez a hatás 2–3 

napig is fennmaradhat, ezért is javasolható a legalább másnaponkénti mozgás! Fontos szempont, 

hogy a mozgás javítja az inzulinérzékenységet is. 

Az elhízás gyógyszeres kezelésének indikációját a 30 feletti BMI, illetve a 27-30-as BMI-hez társuló 

súlyos társbetegség (hypertonia, diabetes mellitus) képezheti. A gyógyszerek az étvágyat 

csökkenthetik, a teltségérzetet, a felhasznált energiát növelhetik, az emésztést, felszívást gátolhatják. 

A jelenleg engedélyezett gyógyszer, az orlistat egy bakteriális eredetű lipázgátló, hatását a 

vékonybélben fejti ki. A zsírok emésztése így tökéletlenné válik, akár 30 %-uk emésztetlenül ürül. 

Gyógynövényeket is lehetne alkalmazni a fogyókúra során kiegészítőként használva. Nézzünk néhány 

példát a gyógynövényekre és hatásmechanizmusukra! A barnamoszat és hólyagmoszat jódtartalma 

miatt az alapanyagcserét növeli, alkalmazása csak orvosi felügyelet mellett lehetséges! A keserű 

narancs szinefrin nevű komponense a termogenezist serkenti. A balzsamkörtének több hatóanyaga is 

van, amik közül kiemelkedik egy inzulinhoz hasonló, a vércukorszintet mérséklő peptid. A csicsóka 
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magas rosttartalma miatt növeli a teltségérzetet, ezért csökkenti a bevitt energiamennyiséget. Fő 

rostalkotója az inulin. 

 

Atkins diéta 

 

 Napjaink egyik népszerű diétája az Atkins diéta. Népszerűsége az együnk és fogyjunk 

(egyébként teljesíthetetlen) elven alapszik. A ma leggyakrabban átverésre használt táplálék 

kiegészítőket reklámozó szövegeket az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület közli honlapján 

(http://www.ofe.hu/nyilvanos/nyilv121.htm).  

 Az Atkins módszer „tudományos” alapja az, hogy a szénhidrátokat mellőzni kell a diétából. 

Maximum 60 gramm szénhidrátbevitelt engedélyez naponta, ami határ alatt a ketontestek szintézise 

jelentősen emelkedik. Mivel a citrátkör feltöltéséhez glukóz kell (lsd. anaplerotikus reakciók), a 

zsírsav nem tud a citrátkörben oxidálódni, ezért átalakul ketontestekké és kiürül. Hát igen, ez szép 

példája a célhoz igazított túlegyszerűsített hipotéziseknek. Mit is hagyott figyelmen kívül? Először is 

az aminosavakat, melyek lebontásakor citrátkör intermedierek keletkezhetnek (lsd. aminosavak 

lebontását!). Másodszor a szöveteket, amelyek kitűnően hasznosítják a ketontesteket. Harmadszor, 

akármennyi ketontestet nem lehet kiüríteni. A vizelettel maximum 20 gramm/nap ketontest üríthető, 

és ez csak napi kb. 400 kJ-t jelent. Az alapok biokémiai cáfolata ellenére mégis sikeres az Atkins diéta. 

Miért? A túl alacsony szénhidrátbevitel a glikogénraktárak ürülését is jelenti, mégpedig gyors ürülést 

(lsd. éhezést). 1 gramm glikogén lebomlása 4 gramm súlyvesztést jelent, mert a glikogén jelentős 

mennyiségű vizet köt. A magas fehérje és zsírtartalmú táplálék monoton és drága, ami 

végeredményben a kalória bevitel csökkenéséhez vezet. 

 Az Atkins diétának egészségügyi kockázata is van. A sok zsír növeli az atherosclerózis és 

szívbetegségek kockázatát. A szénhidráttartalom miatt mellőzött zöldség és gyümölcs 

vitaminhiányhoz vezethet. Terhes nőknél a ketózis a magzat fejlődő agyát is veszélyezteti. A ketózis 

csökkenti a csontállományt. A magas fehérjebevitel a vesebetegre jelent veszélyt. Az Atkins diéta a 

súlyvesztés ellenére csökkenti az inzulinérzékenységet (lsd. FFA hatását), növeli az elzsírosodás 

veszélyét, a koleszterinszintet (HDL -és LDL koleszterint egyaránt). Az Atkins diéta fentiek ellenére 

működik, számos diétánál nagyobb súlyvesztést lehet a segítségével elérni. 

 

Egyéb diéták 

 Népszerűek az alacsony zsír- és magas szénhidráttartalmú diéták, valamint a magas zsír-és 

alacsony szénhidráttartalmú diéták is. Ezek metabolikus alapja az lehet, hogy a szénhidrát kevésbé 

hatékonyan alakul depozsírrá, mint a táplálék zsírtartalma. A szénhidrátok nagyobb mértékű 

termogenezist indukálnak, mint a zsírok, kérdéses, ennek mekkora a jelentősége. A magyar étkezési 

szokásokat figyelembe véve nem káros a zsír csökkentése a táplálékban. Felmérések szerint alacsony 

szénhidráttartalom mellett jobban csökkenthető a testtömeg, a triglicerid és HDL koleszterinszint is 

kedvezőbben változik, alacsony zsírtartalmú diétánál az összkoleszterin szint jelentősebben csökken. 

súlyveszteség érhető el.  
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 A fogyni vágyóknak még mindig az a legjobb tanács, hogy csökkenteni kell a teljes 

kalóriabevitelt és mozogni kell. Az étkezéseknél érdemes csökkenteni az adagokat, kerülni kell a 

nassolást. Érdemes alacsony kalóriatartalmú ételeket választani. A szénhidrát gazdag-alacsony 

lipidtartalmú diéta ebből a szempontból jó választás, mert ezeknek alacsony a kalóriadenzitása. 

A fogyasztás nem egyszerű, a fenti ismeretek nem elegendőek, szakemberek (orvos, 

dietetikus) segítségét érdemes kérni hozzá. 

 

Szénhidrátok 

 A szénhidrátok fő szerepe az energiatermelés, de szerepet játszanak az aminosavak, lipidek, 

fehérjék, nukleotidok anyagcseréjében is. Az ember tág tartományban képes az élelmiszerek 

szénhidráttartalmát hasznosítani. A magas szénhidráttartalom magasabb glukokináz szintet 

eredményez, emelkedik a pentózfoszfát ciklus és a triacilglicerid szintézis sebessége. A magas 

szénhidrátszint a hosszú távú raktározást szolgáló glikogén és triacil-glicerid mennyiségét emeli. Az 

alacsony szénhidráttartalmú diéta a glukoneogenezis, zsírsavoxidáció és aminosav katabolizmus 

sebességét emeli. A glikogénraktárak nagysága a táplálék szénhidráttartalmától függ (lsd. atléták 

glikogénraktárainak növelését). A nagyon alacsony szénhidráttartalom az éhezéshez hasonló ketózist 

okoz. A hosszan tartó ketózis károsan befolyásolhatja az egészséget. A legtöbb embert ez nem érinti, 

napi 50-100 gramm szénhidráttal a ketózis kivédhető. A leggyakoribb étkezési problémák közé 

tartoznak a különböző szénhidrát intoleranciák (lsd. Dr. Buday László: A szénhidrátanyagcsere 

zavarai). A leggyakoribb ezek közül a diabetes mellitus, amit inzulinrezisztencia vagy elégtelen 

inzulintermelés okoz. 1995-ben 84 millió diagnosztizált diabeteses beteg volt, a számukat 2025-re 

228 millióra becsülik. Az inzulinrezisztens diabetes dietetikus kezelése az egyszerű cukrok bevitelének 

csökkentésén, a komplex szénhidrátok arányának növelésén, valamint a jobban tolerálható cukrok 

(fruktóz), cukorszármazékok (szorbitol) használatán alapul.  

 Gyakori még a laktázhiány, ami laktózintoleranciához vezet. Ez az USA-ban 30 millió embert 

érint, elsősorban négereket, mexikói eredetűeket. Magyarországon az elégtelen laktáztermelésű 

emberek arányát 14 %-ra becsülik a teljes lakosságon belül.  

 

Atléták, glikogénraktárak, teljesítmény 

Az izmok glukózt (glikogént) és zsírt használnak fel mechanikai munkavégzésre. Az izmok a zsírsavakat 

csak megfelelő oxigénellátottságnál képesek hasznosítani, aerob körülmények között. A szénhidrátokat viszont 

mind aerob, mind anaerob viszonyok mellett képesek felhasználni. Oxigénhiányos állapotban a glikogénből 

(glukózból) a glikolízis során is képesek vagyunk ATP szintézisre. Anaerob körülmények között, amikor kellő 

mennyiségű oxigén még nem érkezett az izmokhoz, vagy többre lenne szükség, mint amennyi rendelkezésre áll, 

az izmok glikogéntartalma szabja meg, hogy mekkora erőkifejtésre és mennyi ideig képes az ember. 

A feladat tehát adott.  A cél az, hogy az izom glikogénraktára növekedjen, hogy anaerob körülmények 

között tovább legyenek képesek az atléták erőkifejtésre. Eredetileg úgy okoskodtak, hogy valami trükk kell a 

glikogénraktárak növeléséhez. 3-4 napos kemény edzést és alacsony szénhidráttartalmú diétát írtak elő, majd 

ezt követően 1-3 napos könnyű edzést és magas szénhidráttartalmú diétát. A kezdeti magas energiaigény és 
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kevés szénhidrát hamar depletálja a glikogénraktárakat. Az ezt követő magas szénhidráttartalmú diéta a 

normálisnál magasabb inzulin- és növekedési hormonszintet okoz, ezek pedig a glikogénraktárak 

növekedéséhez vezetnek. Egy vizsgálat során magas zsír és fehérje diéta mellett 1,6 g glikogén/100 g 

izomszövet volt a kiindulási érték, ezt egy 3 napos magas szénhidráttartalmú diéta követte, ami 4 g 

glikogén/100 g izomszövetet eredményezett. Ez így szépen hangzik, de az atléták az alacsony 

szénhidráttartalmú időszakokban gyakran letargikusak voltak és ingerlékenyek. A magas zsírtartalmú diéta 

egyébként is ellenkezik a jelenlegi táplálkozási ajánlásokkal. Szerencsére kiderült, hogy magas szénhidrát-, 

alacsony zsírtartalmú diéta is növeli a glikogénraktárakat, mégpedig a letargiát okozó trükkök nélkül is. A 

jelenlegi ajánlás magas szénhidráttartalmú (akár az energiaszükséglet 70 %-át kitevő) diétát ajánl. 

 

Finomított szénhidrátok 

 A fejlett országokban a szénhidrátok közül a legnagyobb figyelmet a finomított cukor 

(szacharóz) kapja. A napi fogyasztás Magyarországon elérheti a 100 grammot is! A rejtett fogyasztás 

(pl. üdítőitalok 8-11 gramm cukrot tartalmazhatnak deciliterenként!!) jelentős cukorbevitelt jelent. A 

cukorfogyasztást megcélzó szokásos diétáknál (igyunk teát, kávét cukor nélkül) ezt is figyelembe 

kell(ene) venni. A túlzott cukorfogyasztást számos betegséggel hozzák összefüggésbe a 

fogszuvasodástól kezdve a szívbetegségeken keresztül a diabetesig. 

A caries és a cukor kapcsolata egyértelmű (ezt a megállapítást újabb vizsgálatok megkérdőjelezik, azt 

állítva, hogy a caries előfordulása független a cukor- és édességfogyasztástól). A Streptococcus 

mutans törzsek a fogzománcon tapadó plakkokat poliszacharid szintézissel hozzák létre, a zománc 

oldásáért felelős savakat pedig a cukrok lebontásával. 

 A többi betegség és a szacharóz kapcsolata nem ennyire világos. A megnövekedett 

cukorbevitel a zsírsav és triglicerid konverziót eredményez a májban, a májból a VLDL a zsírszövetbe 

szállítja a zsírokat. Azok a megfigyelések, hogy az egyszerű (finomított) cukrok gyorsabban 

metabolizálódnak, szívódnak fel a bélcsatornából, jobban emelik a vér trigliceridtartalmát mint az 

összetett szénhidrátok, úgy tűnik, alaptalanok. Pár hét után az ember alkalmazkodik a magasabb 

cukorbevitelhez és a szérum trigliceridszintje visszatér a normál szintre. Úgy tűnik, hogy a tápláléknak 

nem a szénhidrát fajtája, hanem egyéb összetevői (rost, protein, zsír) határozzák meg, hogy milyen 

gyors az emésztés és a felszívódás, milyen kinetika szerint emelkedik a vér glukózszintje (lsd. 8. 

táblázat). A konyhatechnika miatt az egyszerű cukrokat tartalmazó táplálék kalóriadenzitása nagy, 

mert lipidet is tartalmaz általában. 

 

6. Táblázat 

Egyes élelmiszerek glikémiás indexe 

A glikémiás index a glukózhoz viszonyítva határozza meg, hogy milyen mértékben emeli az adott étel a 

vércukorszintet. Alacsonyabb értéknél kisebb a vércukorszint emelkedése. 
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Étel Glikémiás index Étel Glikémiás index 

glukóz 100 fehér kenyér 69 ± 5 

szacharóz 59 ± 10 teljes őrlésű kenyér 72 ± 6 

fruktóz 20 ± 5 rizs 72 ± 9 

alma 39 ± 3 korpa 51 ± 5 

banán 62 ± 9 kukoricapehely 80 ± 6 

narancs 40 ± 3 zabpehely 49 ± 8 

tej 34 ± 6 répa 92 ± 20 

joghurt 36 ± 4 krumpli 70 ± 8 

jégkrém 36 ± 8 méz 87 ± 8 

 

Étkezési rostok 

 

 Az étkezési rostok olyan részei a tápláléknak, amelyeket a humán emésztőenzimek 

képtelenek lebontani. Az emészthetetlenség nem mindig igaz, mert részlegesen a bélbaktériumok 

lebonthatják őket. A leggyakoribb élelmi rost a cellulóz, hemicellulóz, pektin, lignin, növényi mézga és 

gyanta, nyákanyagok, gomba kitinje, agar (9. táblázat). 
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9. Táblázat 

A leggyakoribb élelmi rostok és jellemzőik 

 

Rost Monomer Tulajdonság Forrás Fiziológiás hatás 

Cellulóz Glukóz Emészthetetlen 

Vízben nem oldódó 

Vízabszorbens 

Korpa 

Teljesőrlésű liszt 

Finomítatlan 

cereáliák 

Székletnövelő 

Intestinális tranzitidőt csökkent 

Intracolon nyomáscsökkentő 

Hemicellulóz Hexózok 

Pentózok 

Uronsavak 

Részlegesen emészthető 

Általában nem vízoldékony 

Vízabszorbens 

Teljesőrlésű liszt 

Finomítatlan 

cereáliák 

Zöldség 

Gyümölcs 

Székletnövelő 

Intestinális tranzitidőt csökkent 

Intracolon nyomáscsökkentő 

Inulin Láncvégi glukóz 

fruktóz 

emészthetetlen Zöldségek  

Csicsóka 

hagyma 

Székletnövelő 

Cukor felszívódását lassítja 

 

Pektin Monoszacharidok 

Galakturonsav 

Emészthető 

Vízoldékony 

Nyálkás 

Gyümölcs Cukor felszívódását lassítja 

Szérum koleszterinszintet 

csökkenti 

Lignin Polifenol Emészthetetlen 

Vízben nem oldódó 

Szerves anyagokat abszorbeál 

Zöldségek fás része Székletnövelő 

Koleszterin és karcinogén 

abszorbens 

Nyákanyag Galakturonsav 

Glukuronsav 

Emészthető 

Vízoldékony 

Nyálkás 

Zab 

Szárazbab 

 

Szérum koleszterinszintet 

csökkenti 

Agar Szulfatált galaktóz 

Glukuronsav 

Mannuronsav 

Vízoldékony 

Nyálkás 

Tengeri alga  
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 Bár az élelmi rostok néhány hatását előbb is ismerte az orvostudomány, az 1970-es években 

az érdeklődés nőtt irántuk. Dél-afrikai vizsgálat szerint rostdús táplálkozású négerek körében a 

vastagbélbetegségek (vastagbélkarcinóma, vastagbélpolipózis, vastagbélgyulladás), diabetes, 

szívizominfarktus, epekőbetegségek ritkán fordulnak elő. Ezek a megállapítások alapozták meg a 

magas rosttartalmú müzli népszerűségét, ami a mai napig tart annak ellenére, hogy a betegségekkel 

szembeni védelem hátterében inkább genetikai, mint táplálkozási tulajdonságokat sejtenek. 

 A rostok befolyásolják a vastagbél működését. Vízkötő képességük és nagy fajlagos 

térfogatuk miatt nő a vastagbéltartalom térfogata. Az intraluminális nyomás csökken, mert a 

béltartalom laza, és könnyebben halad a vastagbélben. A rostok növelik a motilitást, csökkentik a 

tranzitidőt. A rosttartalom befolyásolja az emészthetőséget és felszívódást. A glukóz felszívódását 

lassítják, így elhúzódó, kisebb mértékű vércukorszint emelkedést, inzulinszintet okoz. A rostok jó 

abszorbensek is. A lignin és a vízoldékony rostok képesek megkötni a koleszterint, így csökkentik a 

felszívódását. Abszorbeálhatnak karcinogéneket is, így antikarcinogén hatásúak. A tranzitidő 

csökkentése szintén kockázatcsökkentő. A jó abszorbeáló képességnek vannak hátrányai is. A teljes 

kiőrlésű (korpás) gabonák túlzott fogyasztása a kalciumion megkötése miatt negatív kalciummérleget 

okozhat. A korpa fitáttartalma megköti a kalciumot, cinket, magnéziumot, vasat, D-vitamint, fólsavat. 

Hiánybetegség kockázatánál a bőséges korpafogyasztás meggondolandó.  

 Magyarországon a napi átlagfogyasztás férfiaknál pont eléri az Európai Élelmiszerbiztonsági 

Hivatal által ajánlott 25 grammot, míg a nők mindössze 21 grammot fogyasztanak a legfrisebb 

felmérés szerint (USA-ban kb. 12-15 gramm, Ugandában elérheti a 100 grammot is). Bár az utóbbi 

időben a rostfogyasztás nőtt, de mérsékelt emelése mindenképp javasolt. A kívánatos értéket 30-35 

gramm/napra becsülik (100 gramm teljes kiőrlésű lisztből készült búza- vagy rozskenyér rosttartalma 

6-7,5 gramm). Krónikus pancreaselégtelenségben a nagy rosttartalmú étrend fokozza a zsíremésztési 

zavart (a rostok megkötik az epesavakat is). 

 

Zsírok 

 A triacil-gliceridek az emberi szervezetben tartalék tápanyag, hőszigetelő, mechanikai 

védelmi szerepet töltenek be. Számos szövetben közvetlenül felhasználhatók energianyerésre. Az 

ember széles határok között képes hasznosítani a lipideket is. Csak az extrém alacsony vagy extrém 

magas zsírbevitel okozhat problémát. A túl kevés zsír hiánybetegségeket okozhat, mert a linolénsav, 

linolsav esszenciális zsírsavak, és a zsírban oldódó vitaminok elégtelensége miatt hypovitaminózis 

alakulhat ki. A membránstruktúrában és integritásban fontos szerepük van; az eikozanoid bioszintézis 

prekurzorai. A legjellemzőbb tünete a többszörösen telítetlen zsírsavhiánynak a pikkelyes dermatitis. 

Az esszenciális zsírsavhiány ritka. Elsősorban alacsony születési súlyú, mesterségesen táplált 

újszülötteket, valamint teljes parentális táplálkozásra szorultakat érint.  

 A másik véglet a túlzott zsírfelvétel. Ez emelkedett szérum lipidszinteket eredményez, növeli 

a coronária betegségek kockázatát. A feleslegben bevitt zsír elhízáshoz vezet, ez pedig növeli a 

szívbetegségek, diabetes, stroke kockázatát. A túlzott zsírbevitel növeli a vastagbél-, emlő- és 

prosztatadaganatok kockázatát. Magyarországon a férfiak átlagosan kétszer, a nők másfélszer több 
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zsírt fogyasztanak a kívánatosnál. A zsírbevitel csökkentése (kenyérre kent zsiradék, rántás, 

zsiradékban történő sütés mérséklése) a fentiek miatt kívánatos. 

 A lipidek befolyásolják az egyes ételek élvezeti értékét (íz, aroma, laktató hatás).  

Magyarországon a leggyakrabban fogyasztott zsírok közül a disznózsír 42 %-a telített zsírsav, az 

olajsav tartalom 45%, kb. 8 % a többszörösen telített zsírsavak aránya. A tehéntej és a vaj 

többszörösen telített zsírsavakból 2 %-ot tartalmaz. A baromfiban kevés egyrészt a zsírtartalom, 

másrészt a zsírban kevés a telített, viszonylag sok a többszörösen telítetlen, értékes zsírsav. A 

napraforgóolaj különösen gazdag esszenciális zsírsavakban, több mint 60 %-a linolsav! A 

margarinokban legalább 10 %-ra állítják be az esszenciális zsírsavak arányát. 

 

Az élelmiszerek lipidösszetétele 

 Hosszú távú követéses vizsgálatok azt mutatják, hogy az alacsonyabb koleszterinszint 

csökkenti a szívbetegségek kockázatát. Az alacsonyabb koleszterinszint elérése ezért kívánatos. 

Étkezéssel lehet befolyásolni a koleszterinszintet, de ez úgy tűnik, hogy legalább négy tényezőtől 

függ: 1. koleszterintartalomtól, 2. telített zsírsavaktól, 3. telítetlen zsírsavaktól, 4. étkezési rostoktól. 

A koleszterinszint és az élelmiszer koleszterintartalma között egyértelműnek tűnik az összefüggés. 

Több koleszterin bevitel magasabb koleszterinszintet okoz. Nem szabad azonban arról elfeledkezni, 

hogy a koleszterinfelszívás limitált, és a koleszterinszintézis a koleszterin által szigorúan szabályozott. 

Magas koleszterinszint gátolja a hidroxi-metil-glutaril-KoA-reduktázt, a koleszterinszintézis 

kulcsenzimét. Emiatt a táplálék koleszterinszintjének csökkentése relatíve kevéssé csökkenti a 

szérumszintet. A szérumkoleszterin- és a triacil-gliceridszint radikálisabb csökkentését lehet elérni a 

PUFA/SFA arány növelésével. Szignifikáns csökkenést lehet elérni növényi –különösen vízoldékony- 

rostokkal. A zsírok koleszterinszintre kifejtett hatásának biokémiai háttere nem tisztázott, de a 

PUFA/SFA arány fontossága egyértelmű. A különböző PUFA-k hatása eltérő. Az ϖ-6 (linolsav család) -

ami főleg növényi eredetű olajban található- elsődlegesen a koleszterinszintet csökkenti, a triacil-

glicerid szintet kevésbé befolyásolják. Az ω-3 (linolénsav család, eikozapentaénsav), ami főleg óceáni 

halakban fordul elő, mérsékelten csökkenti a koleszterinszintet és szignifikánsan a triacil-

gliceridszintet a szérumban. Az ω-3 család azon kívül, hogy csökkenti a szívbetegségek kockázatát, 

csökkenti a vörösvértestek aggregációját is. Az eikozapentaénsav (ω-3) átalakulhat TxA3-má, aminek 

gyenge proaggregáló hatása van és PGI3-má, ami viszont erős antiaggregáló. Ez szemben áll  az ω-6 

családba tartozó arachidonsavval, ami TxA2-vé alakulva proaggregáló, míg PGI2-vé alakulva csak 

gyenge antiaggregáló hatású. Ráadásul az ω-3 savak akadályozzák az arachidonsav átalakulását TxA2-

vé, így is fokozva az antiaggregáló hatást. A telített zsírsavak hatása még jórészt ismeretlen. A 

receptormediált LDL felvételt úgy látszik, gátolják. A palmitinsav emeli a koleszterinszintet, míg a 

sztearinsav hatástalan. A többszörösen telítetlen zsírsavak csökkentik a HDL és LDL koleszterinszinjét. 

Az olajsav csak az LDL-re hat. Bár az ajánlások szerint a koleszterinbevitelt ajánlatos csökkenteni (akár 

150 mg koleszterin/nap-ra is), a PUFA/SFA arányt pedig növelni, kérdéses, hogy mennyire reálisak 

ezek a célok. A nagy koleszterintartalmú ételek (egy tojás közel 200 mg koleszterint tartalmaz) 

mellőzésével, 300 mg koleszterin/nap diéta betartásával 5-10 %-os szérumkoleszterin csökkenés 

érhető el. A 0,3 PUFA/SFA arány emelése is nehéz, mert a telített zsírsavakat tartalmazó ételeket 

száműzni kellene az étrendből. Ahhoz, hogy rostokkal 10-15 %-os csökkenést érjünk el a 
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koleszterinszintben, napi 10 almát kellene megenni. Kérdés, hogy erre hány ember képes? 

Vegetáriánusokat (alacsony koleszterin-bevitel, magas PUFA/SFA arány, magas rostbevitel) nem 

vegetáriánusokkal összehasonlítva átlagosan 25-30 %-kal kisebb koleszterinszintet mértek.  Ezért 

elfogadható és betartható étrendi változtatással 10-15 %-os koleszterinszint csökkenést tartanak 

hosszú távon reálisnak. 

 

Az emberben fiziológiásan előforduló telítetlen zsírok cisz helyzetűek, de a táplálékkal 

felvehetünk transz zsírokat is (pl. az olajsav transz izomerét, a tejben, vajban kis mennyiségben 

megtalálható elaidinsavat) (9. ábra). Élelmiszeripari eljárásoknál, olajok hidrogénezésénél, 

hevítésénél a transz formák mennyisége nő (termodinamikailag stabilabbak a cisz formáknál). A 

transz izomerek olvadáspontja magasabb a cisz izomerek olvadáspontjánál (szerkezetük a telített 

zsíréhoz közeli), így keményebbek, jó konzisztenciájúak, kedvelt élelmiszeradalékok. Mivel kevésbé 

érzékenyek az oxidációra, kevésbé avasodnak, mint a cisz izomerek, a velük készült ételek (chipek, 

kekszek) tovább eltarthatók. A 90-es évektől ismert, hogy a magas transz zsírtartalmú táplálék 

megnöveli az LDL, csökkenti a HDL mennyiségét, növeli a koronária betegségek kockázatát. A transz 

zsírok felmérések szerint növelik az inzulinrezisztenciát, segítve a 2. típusú diabetes mellitus 

kialakulását. Fogyasztását az USA-ban 8 grammra, hazánkban legalább 5 grammra becsülik naponta. 

A Magyar Nemzeti Szívalapítvány és az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2007-ben felhívást tett 

közzé, aminek a célja az, hogy csökkenjen Magyarországon a transz zsírok fogyasztása. Az American 

Heart Association 2006-os táplálkozási ajánlása már a transz zsírokat is figyelembe veszi (<1%). 

 

 

9. ábra 

C18 zsírsavak szerkezete 

 

Táplálkozási ajánlások, a „bölcs” diéta 

 A táplálkozási standardok a tápanyagszükségletre és a javasolt fogyasztásra vonatkozó 

normák. A jelenleg használt standardok és ajánlások elsősorban élettani-kórtani alapokon 
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nyugszanak. A normákat az energiaszükséglet kivételével jelentős biztonsági ráhagyással készítik el 

(10. ábra). 

 

 

 10. ábra 

A táplálkozási standardok megállapításának elvi alapja 

 

 Az ideális táplálkozási ajánlások kidolgozása nem egyszerű, mert sok tényezőtől függ. Még a 

kívánatos (ideális) célok is változhatnak időről-időre. A WHO 1974-es irányelve szerint az optimális 

táplálkozás elsődleges célja az egészség biztosítása. Az egészség a teljes fizikai, szellemi és társadalmi 

jóllét állapota, és nem egyszerűen a betegség és a fogyatékosság hiánya. A cél nemes, de nehéz 

számszerűsíteni. Az optimális táplálkozást segítő ajánlásokat több szervezet is megfogalmazza és 

közzéteszi időnként. Az USA Senate Select Comittee on Human Nutrition első ízben 1977-ben tette 

közzé az USA-ra vonatkozó étkezési célokat (sokszor ma is ezt használják). Időről-időre változtatni kell 

az ajánlásokon. A zsírfogyasztás az USA-ban kb. 5 %-kal csökkent (a teljes energiafogyasztást tekintve 

100 %-nak) húsz év alatt, ezért a zsírfogyasztást már nem szükséges akkora mértékben csökkenteni 

mint húsz éve. Magyarországon is változnak a szokások, a disznózsír és –húsfogyasztás csökkent, míg 

a növényi- és baromfi eredetű zsírfogyasztás aránya nőtt. 
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10. Táblázat 

Néhány szervezet ajánlása a „bölcs” diétához (1977-2006) 

 Egészséges 

Nemzetért 

Népegészségügyi 

Program 

 

American Heart 

Association 

National 

Research Council 

Senate select 

Comittee on 

Human 

Nutrition 

USDA and 

Surgeon General 

Testtömeg Cél az egészséges 

testtömeg 

Ajánlott súlyt 

érje el 

 Ajánlott súlyt 

érje el 

Cél az ajánlott súly 

Zsír 

 

 

 

 

 

 

koleszterin 

Kerülje a túlzott 

zsírfogyasztást! 

Használjon növényi 

eredetű zsiradékot! 

 

 

 

 

Ritkán és mértékkel 

fogyasszon magas 

koleszterintartalmú 

ételeket 

< 300 mg/nap 

Teljes 

energiabevitel 30 

%-a 

10 % SFA 

10 % MUFA 

10 % PUFA 

transz zsír < 1 % 

 

< 300 mg/nap 

Cél az ajánlott 

LDL, HDL 

koleszterinszint 

elérése 

Teljes 

energiabevitel 30 

%-a 

10 % SSFA 

Teljes 

energiabevitel 

30 %-a 

10 % MUFA 

10 % PUFA 

 

 

 

300 mg/nap 

Kerülje a túlzott zsír 

és telített zsírsavak 

fogyasztását! 

 

 

 

 

Tartózkodjon a túl 

sok koleszterintől 

Szénhidrát Mértékkel 

fogyasszon nagy 

cukortartalmú 

ételeket! 

55 %-a a teljes 

energiabevitelne

k 

növelje az 

összetett 

szénhidrátok és 

rostgazdag ételek 

arányát; 

minimalizálja a 

finomított 

cukorfogyasztást 

A rostgazdag 

ételfogyasztás 

ajánlott 

58 %-a a teljes 

energiabeviteln

ek 

48 % összetett 

szénhidrát 

10 % egyszerű 

cukor 

Egyen rost- és 

keményítőtartalmú 

ételeket! 

Kerülje a túlzott 

cukorfogyasztást 
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Vitaminok/ásván

yi anyagok 

  Gyümölcsök, 

zöldségek és teljes 

kiőrlésű gabona 

formában 

fogyassza 

 Étkezzen 

változatosan 

Alkohol Ne, vagy mértékkel 

fogyasszon alkoholt! 

Ha iszik, 

mértékkel 

fogyasszon 

Óvakodjon a 

túlzott 

alkoholfogyasztást

ól 

 Ha iszik, mértékkel 

fogyasszon 

Nátrium Csökkentse a 

sóbevitelt! 

Válasszon 

mértékkel – vagy 

nem sózott 

ételeket 

Kerülje a sózással 

tartósított ételeket 

A 

nátriumbevitelt 

tartsa napi 5 

gramm alatt 

Kerülje  a túlzott 

sófogyasztást 

 

 A közérthető, elsősorban ajánlásokat tartalmazó diétákat ajánlásokként kell fogadni, 

figyelembe kell venni az egyéni különbségeket is. Vegyük pl. a D-vitamint! Egy napsütötte országban 

nincs szükség pótlásra. De ha valaki hithű muszlim nő, a legnagyobb napsütésben is eltakarja a testét, 

nap tehát nem éri, a D-vitamin szupplementáció javasolt, különösen, ha vegetáriánus az illető. Maguk 

az ajánlások is változhatnak, mert jelenleg nincs elegendő információ a birtokunkban ahhoz, hogy mit 

is tekintsünk konkrét, követendő céloknak? A C-vitamin szükségletet napi 30, majd 60 mg-nak 

állapították meg (ezért van 60 mg-os tabletta). De ez csak a skorbut elkerüléséhez elegendő, a napi 

szükséglet valószínűleg napi 100 mg (a 2000. évi amerikai ajánlás napi 75-90 mg fogyasztást javasol), 

de fertőzéseknél, dohányzásnál az igény megnő. Nem szabad követni Szent-Györgyi Albert tanácsát 

sem, aki azt javasolta, hogy az élelmiszerboltokban kilós csomagolásban kell árusítani a C-vitamint és 

nagyobb mennyiséget kell fogyasztani (ő napi 5 grammot is evett). Napi 1 grammos mennyiség felett 

a felesleget egyrészt kiürítjük a vizelettel, másrészt vesekő képződhet.  

 A túlzott -különösen a telített zsírsavakat tartalmazó- zsírfogyasztásról volt már szó. Ennek 

csökkentése ajánlatos. Igen ám, de a gyakorlatban ez az állati eredetű táplálék fogyasztásának 

mérséklését jelenti. Ezzel csökkentjük a hasznosítható vas- (a hem vas hasznosul a legjobban) és a 

B12-vitamin bevitelt. 

 Másik példa a testmozgás. A fizikailag aktívabbakban a HDL koleszterinszint magasabb, mint a 

kevésbé aktívakban. Ismert, hogy a túlsúly növeli a koleszterin- és triacil-gliceridszintet, csökken a 

glukóztolerancia. Egy fizikailag nagyon aktív ember jobban tolerálja a magasabb zsír- és 

szénhidrátbevitelt, mint inaktív (esetleg túlsúlyos) társa. 

 Az étkezési ajánlások a nehézségek ellenére hasznosak, céljuk, hogy az étkezési rizikófaktorok 

kockázatát csökkentsék a populációban. 

 Példaként az U.S. Department of Health and Human Services U.S. Department of Agriculture 

2005-ös ajánlását nézzük meg! Ez röviden a legtöbb amerikai számára kisebb kalóriabevitelt, több 

mozgást és bölcsebb ételválasztást javasol. Ezt bővebben is, közel 70 oldalon keresztül taglalja, 2 éves 

kortól a halálig. Az általános ajánlásokon kívül konkrét számokat is közöl, 8360 kJ/nap (2000 
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kKalória/nap) energiaigénnyel számolva. Zöld zöldség 3 csésze/hét, sárga zöldség 2 csésze/hét, 

hüvelyes 3 csésze/hét, keményítő tartalmú zöldség 3 csésze/hét, egyéb zöldség 6,5 csésze/hét. Ez 

napi kb. 2,5 csészényi zöldségnek felel meg.  

A magyarországi felnőtt lakosság számára kidolgozott 2004. évi táplálkozási tanácsok az egészséges 

táplálkozás házán keresztül (9. ábra) ad étkezési ajánlásokat, mindennapi jótanácsokkal, 

élelmiszerbiztonsággal, általános tanácsokkal (étkezzünk nyugodtan, naponta többször, változatosan, 

lehetőleg azonos időben stb.), tápanyagok vitamintartalmával, két étrenddel (1700 és 2100 kKal/nap 

(7100 és 8800 kJ) igényre), tápanyagtáblázatokkal kiegészítve. Ezt az 52 oldalas kiadványt hasznos 

forgatni, a táblázatok kivételével mindenki számára érthető formában íródott. 

 

A táplálkozási piramis és az egészséges táplálkozás háza 

1992-től találkozhatunk egy szemléletes táplálkozási ajánlással, a táplálkozási piramissal (11.  és 12. 

ábra). Az ételfajtákat nem tömegben, hanem eszköz nélkül is megállapítható adagokban határozzák 

meg (az USA-ban a gyárilag elkészített élelmiszerekre ráírják a javasolt adagot – serving size).  

 

11. ábra 

Diabetesesek számára készített (egészségeseknek is ajánlott) ételpiramis (Pfizer diabetes control 

network alapján) 

1 adag tej 2,5 dl 

1 adag hús 6-9 dkg 
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1 adag gyümölcs 1 darab (alma nagyságúból, nem dinnyéből) 

1 adag kenyér 1 szelet 

1 adag csoki (nem ajánlott) kb. 18-30 gramm 

A 12. ábrán egy másik, korszerűbbnek tekintett példát láthatunk a piramisos ajánlásra. Ezen az ábrán 

nincsenek feltüntetve adagok a személyenként változó szükségletek miatt, a hangsúlyt az egészséges 

ételekre és az arányokra helyezték. Az ajánlás kb. 100 000 (amerikai) ember étkezési szokásainak 

felmérése alapján készült. Ezért szerepel az ajánlásban táplálékkiegészítőként multivitamin, kiemelve 

a D-vitamin fogyasztást (1000 egység/nap). Új elemként jelent meg a mozgás, ezzel is hangsúlyozva 

fontosságát. Észrevehetjük azt is, hogy a piramis felépítése is változott, a zsiradékok közül az 

egészséges zsírok (növényi eredetű, magas telítetlen zsírsav tartalommal) kerültek, mint naponta 

fogyasztandó ételek. A piramis tetejére, a kerülendő ételfajták közé kerültek viszont a fehérkenyerek, 

rizs, burgonya, a piramis alján maradtak a teljes kiőrlésű gabonák. A honlapukon egészséges 

recepteket is találhatunk, valamint információkat közölnek a legújabb kutatási eredményekről 

(http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/ ).  

 

 

 

12. ábra 

Az egészséges táplálkozási piramis  

(Harvard School of Public Health alapján 2008.) 
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Az elterjedt piramisokhoz képest ebben ábrázolják a szükséges napi mozgást is. 

 

 

Magyarországon házzal is szemléltetik az ajánlott egészséges táplálkozást: 

 

13. ábra 

Az egészséges táplálkozás háza 

Az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program ajánlása alapján 

1 egység gabonából: 1 szelet kenyér, 1 kifli, 10 dkg főtt rizs, 1 szelet pizza 

1 egység zöldség: 1 nagy paradicsom, 10 dkg burgonya, bab; 1 db alma, banán; 2-3 dl gyümölcslé 

1 egység tejtermék: 2 dl tej, 3 dkg sajt, 5 dkg túró 

1 egység hús: 10 dkg nyers sovány hús, 5 dkg sovány felvágott, 15 dkg hal 

 

Az alapot a gabonafélék szolgáltatják, az oldalfalakat a zöldség-gyümölcs, míg a tetőt a hús és a 

tejtermékek. A zsiradék és finomított cukortartalmú ételek nem szerepelnek a ház szerkezetében, 

ezeket naponta nem tanácsos fogyasztani. 

 

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) legfrissebb ajánlása 2011. júniusában jelent meg 

(www.efsa.europa.eu). Irányelveinek egyik célkitűzése a krónikus, köztük a szív- és érrendszeri 

betegségek megelőzése. Ennek érdekében legalább napi 250 mg ω-3 zsírsav fogyasztását javasolja. Az 

ajánlott napi rostbevitel 25 g. A magyar lakosság bevitele egyiket sem éri el. A szénhidrátfogyasztást 

az energiabevitel 45-60 %-ában, a zsírfogyasztást  20-35 %-ában javasolják. Az ajánlások közé került 

nőknél 2, férfiaknál 2,5 liter/nap vízfogyasztás is. 
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Terhesség és táplálkozás 

 Az energiaszükséglet terhesség alatt nő. A magzat, a placenta, az uterus, az emlő szöveteinek 

növekedéséhez, az anyai zsírraktárak növeléséhez, az új szövetek anyagcseréjéhez plusz energiára 

van szükség. Mennyire? Ez egyénfüggő. A normál testtömeg indexű nők esetében ha a gyarapodás 

kb. 12,5 kg, és az újszülött súlya is átlagos (kb. 3,3 kg); akkor a többletenergia szükséglet 325 MJ. Ez 

az első trimeszterben 0-600 kJ/nap, a második-harmadik trimeszterben 600-1200 kJ/nap plusz 

energiabevitelt jelent. Ez az átlagos szükségletet jelenti, ettől az egyéni szükséglet jelentősen 

eltérhet. Éhezésben az alapanyagcsere csökken, míg túlsúlyos nők esetében (BMI>29) nő. Utóbbi 

esetben a további zsírlerakódások elkerülése érdekében nő az alapanyagcsere, a terhesség alatti 

energiafelhasználás akár 400 MJ is lehet. A javasolt testtömeg gyarapodást is az anya terhességet 

megelőző BMI értékéhez igazítják (11. táblázat). 

 

11. Táblázat 

Javasolt terhesség alatti testtömeg-gyarapodás 

BMI  

(terhességet megelőzően) 

Összesen 

(kg) 

Első trimeszter 

(kg) 

Második-harmadik 

trimeszter (kg hetente) 

< 19,8 12,5 2,3 0,49 

19,8-26 11,5-16 1,6 0,44 

26-29 7-11,5 0,9 0,3 

> 29 6   

 

 Mind az alul- mind a túltápláltság veszélyeztetheti a magzatot és a terhesség kialakulását is. 

Alultáplált anya esetén felnőttkorban kialakuló magas vérnyomással, stroke-kal, nem 

inzulindependens diabetesszel, érrendszeri betegségekkel lehet számolni. Az anyáknál gyakoribb a 

terhességi anaemia, az endometritis. Túltáplált anyánál (BMI>29) megnövekszik a késői magzati és 

perinatális elhalálozás veszélye, gyakoribb a terhességi hypertonia, diabetes, hyperlipidaemia; a 

preeclampsia. 

 

 A terhesség alatt a többlet fehérje igény 10 g/nap vegyes étrend esetén. A szoptatás első hat 

hónapjában 15 gramm/nap, utána 10 gramm/nap fehérjetöbblet elegendő (ez kb. 3-4 dl tejet jelent 

naponta többletként). 

 A zsírbevitel ne haladja meg az energiabevitel 30 %-át. A telített zsírsavak aránya a teljes 

zsírbevitel maximum 1/3-a legyen.  
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 Fenti értékek laboratóriumi háttérrel állapíthatóak meg. A gyakorlatban a táplálkozási 

ajánlások segíthetnek a helyes diéta betartásában. Ezek a következők: 

1. Mérsékelje a hús- és a zsírfogyasztást! Elsősorban sovány baromfi és hal kerüljön az 
étrendbe! 

2. Sovány tejet és tejterméket naponta többször fogyasszon! 
3. Fogyasszon bőségesen zöldséget, gyümölcsöt, gabonát, burgonyát! 
4. Kerülje a túlzott sóhasználatot. Használjon jódozott sót! 
5. Többlet energiabevitelre a terhesség második-harmadik trimesztere alatt van szükség (kb. 

1260 kJ/nap). A terhesség alatt ne fogyókúrázzon! 
6. Mozogjon rendszeresen! 

 

Mikronutiensek Elsősorban a magyarországi sajátságokra koncentrálunk. Magyarországon általában elégtelen a 

folátbevitel. A foláthiány és anencephalia, valamint a spina bifida cystica/aperta megjelenése között 

bizonyítottnak tekinthető az összefüggés. A magyar ajánlás 200 µg /nap többlet folát, az amerikai 600 µg /nap. 

A hyperhomocysteinaemia kivédéséhez piridoxinra és kobalaminra is szükség van, ezért a vitaminkészítmények 

ezeket is tartalmazzák általában. A folátszupplementációt a terhességet megelőző egy hónapban már érdemes 

elkezdeni. Gyakori az elégtelen jódbevitel is. Terhesség ideje alatt 25 µg/nap többletjód bevitel ajánlott. A 

jódhiányos állapot akár kreténizmushoz is vezethet. Kritikusnak tűnik a vasellátottság is.  A második-harmadik 

trimeszter vastöbblet igénye napi 5-6 mg. Ez akkor fedezhető biztonságosan, ha a nő vasraktáraiban legalább 

500 mg vas található.  Ennyi viszont nincs. Ezért a hazai gyakorlatban a vasszupplementáció a terhesség 4. 

hónapjától a szoptatás végéig tart, és napi 15 mg vastöbbletet jelent (2010-es amerikai felmérés szerint 30 

mg/nap). Óvatosnak kell lenni a vasbevitellel, mert a mellékhatások miatt egyesek abbahagyják, mások a 

vashiányos állapottól tartva túlzottan szedik a készítményeket. A vasstátuszt folyamatosan követni kell! A 

nátriumbevitellel is probléma adódik átlagos sófogyasztást (ez Magyarországon 15-16 gramm/nap) tekintve. Ez 

a terhes nőknek ajánlott értéknek kb. a háromszorosa! A sófogyasztást tehát érdemes csökkenteni, hogy a 

hypertonia kockázatát csökkentsük! 

 

Dohányzás és táplálkozás 

Ismert, hogy a dohányzásról való leszokás sokszor hízással jár együtt. Ez nem városi legenda, 

és nem is csak azzal magyarázható, hogy a füstöléssel együttjáró szertartásszerű mozdulatokat kell 

pótolni valahogy. Akár rágózással, akár evéssel. A dohányzás növeli az energiabevitelt, az erős 

dohányosok naponta kb. 1400 kJ energiát visznek be pluszban, de ez nem jelent hízást, annak 

ellenére, hogy normál körülmények között ekkora energiabevitel rövid időn belül súlyos elhízáshoz 

vezetne. Nemhogy elhízást nem jelent a plusz energiabevitel, hanem hasonló életformánál a 

dohányosoknak kisebb a BMI-je is. A dohányzás több úton is mérsékli az elhízást.  

 

Az AMPK szerepe 

A nikotin és a dohányzással együttjáró reaktív oxigén gyökök aktiválják az AMP-aktiválta 

protein-kinázt (AMPK). Az AMPK-nak több izoformája létezik, aktiválása szövetspecifikus válaszokat 

eredményez. Az AMPK sejt és szervezetszinten is energiaszenzor funkciót tölt be, aktiválásával az 



 

TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008 "Képzés- és Tartalomfejlesztés a Semmelweis Egyetemen“. Szemináriumi anyagok fejlesztése 

– SE Orvosi Vegytani Intézet 

 

121 

energiaigényes folyamatok redukálódnak, míg az energiatermelő folyamatok intenzívebbé válnak (14. 

ábra). 

 

 

14. ábra 

Az AMPK aktiválás hatásai 

Az ábrázolt folyamatok nem minden sejtben mennek végbe és nem került mindegyik az ábrára. A szövetekben 

végbemenő jellemző folyamatokat lsd. a szövegben 

eEF2 eukarióta elongációs faktor 2, AMPK AMP aktivált kináz, PGC-1αααα peroxisome proliferator-activated 

receptorγ  coactivator 1, HMG-KoA-reduktáz hidroxi-metil-glutaril-KoA reduktáz, SREBP sterol regulatory 

element binding protein, HSL hormonszenzitív lipáz, FFA nem észteresített szabad zsírsav, FFK1 

foszfofruktokináz 1, FFK2 foszfofruktokináz 2, CRTC2 CREB regulated transcriptional co-activator 2, CREB cAMP 

response element binding protein, PEPCK foszfo-enol-piruvát-karboxi-kináz, G6P-áz glukóz-6-foszfatáz, IC 

intracelluláris, EC extracelluláris 

 

A májban a glukózfelvétel, glukolízis és zsírsavoxidáció, inzulinérzékenység serkentése, a 

glukneogenezis, zsírsav és koleszterinszintézis gátlása történik.  

A glukóz felvétel fokozása inzulin independens módon a GLUT4 plazmamembrán 

transzlokációval történik. Ennek során az AMPK a Rab-GAP-t foszforilálja, ami a GLUT4 

transzlokációjához vezet. A glikolízis fokozása a hexokináz II aktiválásával és a foszfofruktokináz II 

foszforilálásával, és ezzel a fruktóz-2,6-bifoszfát termelésével, a foszfofruktokináz I aktiválásával 

történik. 
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A glukoneogenezist a CREB koaktivátor foszforilálásával és az SHP (small heterodimer 

partner) indukciójával gátolja. A CREB koaktivátor foszforiláció hatására nem tud a magba 

transzlokálódni, így a glukoneogenezisben kulcsfontosságú foszfoenolpiruvát-karboxi-kináz és glukóz-

6-P-foszfatáz transzkripciója gátolt. A represszor SHP ezeknek a géneknek az átírását akadályozza.  

Az AMPK a zsírsavszintézist az acetil-KoA-karboxiláz foszforilációjával gátolja. Az acetil-KoA-

karboxiláz terméke a malonil-KoA, a zsírsavak β-oxidációjának hatékony gátlószere, a karnit-

palmitoil-transzferázt gátolja. AMPK hatására a zsírsavak β-oxidációja jelentősen felgyorsulhat, a máj 

a felszaporodó acetil-KoA miatt növeli a ketontest szintézist. A ketontestek szintje mégsem 

emelkedik, mert a ketontestek elsősorban a zsírszövetből a májba kerülő zsírsavak oxidációjából 

származnak, de a zsírszövet lipolízise gátolt (lsd. alább). 

A koleszterinszintézis kulcsenzimét, a HMG-KoA-reduktázt az AMPK szintén gátolja, így 

csökkenti a koleszterinszintet. Az azonnali hatáson -az enzimaktivitás csökkentésén- túl a 

lipidszintézisben résztvevő enzimek transzkripcióját is gátolja. Az intracelluláris koleszterinszintet 

érintő hatáshoz hozzájárul az SREBP (sterol regulatory element binding protein) transzkripciós faktor 

downregulációja is. Az SREBP-nek transzkripciós faktorként a koleszterinszintet emelő szerepe van a 

HMG-KoA-reduktáz és az LDL receptor indukciójával. Fentiek ellenére az AMPK nem növeli, hanem 

csökkenti az atherosclerozis kockázatát. Friss kutatási eredmények szerint a habsejtek végzetessé 

válható koleszterintartalmát a koleszterinleadás fokozásával csökkenti, így redukálja az 

atherosclerotikus plakkok kialakulását (lsd: Dr. Müllner Nándor: Atherosclerosis) (15. ábra). 

 

 

15. ábra 

Nagy ateroszklerotikus kockázatú (apoE knockout) egerek artéria metszete  

„A” kezeletlen, „B” AMPK aktivátorral (AICAR) kezelt egér artériája 

Az atherosclerotikus léziók nagyságát Oil Red O festéssel láthatjuk 

Forrás: J Biol Chem. 2010 Oct 22;285(43):33499-509 

 

Az AMPK a ChREBP (carbohydrate response element-binding protein) foszforilációjával a 

transzkripciót akadályozza, ráadásul a ChREBP expressziót is csökkenti. A ChREBP glukózaktivált 

transzkripciós faktor, a glikolízis, lipogenezis és glukoneogenezis enzimeinek transzkripciójával a 

szénhidrátból történő lipidszintézist segíti elő. 
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Az AMPK aktiválása a zsírszövetben serkenti a mitokodriumok biogenezisét, növeli a 

glukózfelvételt és oxidációt, csökkenti a lipolízist. 

A mitokondriumok biogenezise a PGC-1α (PPARγ-koaktivátor-1α) aktiválásán keresztül 

történik. A PGC-1α a mitokondriumok osztódásán kívül a szénhidrát- és zsírsavfelhasználáshoz 

szükséges enzimek indukciójában is részt vesz. A mitokondriumok számának növelése, a 

zsírsavlebontásban szerepet játszó fehérjék és a terminális oxidáció tagjainak indukálása javítja a sejt 

energiaellátottságát.  

A lipolízis gátlását az okozza, hogy az AMPK a hormonszenzitív lipázt foszforilációval gátolja, 

így a trigliceridek hidrolízise is gátolt. 

Az izomszövetben a glukózfelvétel és glikolízis, a zsírsavfelvétel és β-oxidáció szintén 

aktiválódik, a mitokondriumok biogenezise nő. 

A hypotalamusban az AMPK aktiválása az étvágyfokozásban szerepet játszó és 

táplálékfelvételt okozó Agouti-függő fehérje és neuropeptid Y szekrécióját eredményezi. 

Orvosi szempontból az AMPK-nak az elhízásban, II. típusú diabetesben, metabolikus 

szindrómában és ehhez társuló szövődményekben, valamint a daganatos betegségekben van 

szerepe. Az AMPK aktiválása tömegcsökkenést okoz, javul a lipidprofil, csökken az inzulinrezisztencia 

és hypertensio, a fizikai teljesítőképesség is növekszik, ezért az AMPK aktiválószerek doppinglistán 

vannak. Az AMPK direkt aktiválása elhízott egerekben csökkenti a szérum glukóz és triglicerid szintjét 

és az elhízást. A II. típusú diabetesek kezelésére első vonalban használt metformin és 

thiazolidindionok hatásmechanizmusának közös pontja az AMPK aktiváció, a hypotalamuszban az 

AMPK gátlás, ami előrevetíti, hogy az AMPK aktivátoroknak szerepe lesz a fent említett kórok 

kezelésében. Az AMPK aktiválása az endothelsejtekben az eNOS aktivációját (Ser1177 foszforilációját) 

okozza, így nő az érintett szövet vérellátása, valamint csökken a vérnyomás is, aminek a hypertonia 

kezelésben lehet szerepe. Az AMPK fontos szerepet tölt be a sejtproliferációban is. A sejtosztódásnak 

nagy az energiaigénye, az AMPK azt ellenőrzi, hogy elegendő energiával rendelkezik-e a sejt az 

osztódáshoz? Ha az ATP/AMP arány csökken, a p53 foszforilálódik és indukálódik a p21, p27 fehérje, 

ami a sejtosztódás leállásához vezet (lsd. Dr. Csala Miklós Sejtosztódás előadását). Az LKB1 az AMPK 

upstream kináza, tumorszupresszorként működik, funkcióvesztő mutációi a Peutz-Jeghers szindrómát 

(nyálkahártya és bőr melanin pigmentációval, gastrointestinális polipozissal és jelentősen növekedett 

daganatos kockázattal járó betegség) okozzák (16. ábra). 

 

16. ábra. Peutz-Jeghers szindróma 

Az „A” és „B” kép melanin pigmentáció, a „C” gastrointestinális polipozis endoszkópos képe 

A B C 
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A hasnyálmirigyben az AMPK az inzulinszekréciót csökkenti. Az AMPK aktiválását végző LKB1 

knockout egerek glukóztoleranciája és β sejttömege nő. Ezek a friss kutatási eredmények azt 

sugallják, hogy a gyógyításban alkalmazható stratégiában fontos szerepe lesz a szövetspecifikus 

AMPK-k aktiválásának és gátlásának. 

 

A ZAG szerepe 

Friss kutatási eredmények szerint a dohányfüst indukálja az adipokinekhez tartozó cink-

alpha2-glikoproteint (ZAG). A ZAG-nak központi szerepet tulajdonítanak a testsúly szabályozásában. A 

ZAG-ot a fehér- és barnazsírszövet termeli. Downregulálja a lipidek szintézisében résztvevő 

fehérjéket, növeli a lipolízist a hormonszenzitív lipáz indukálásával, és nő a lebontást végző enzimek 

mennyisége is. Mitokondriális szétkapcsoló fehérjét (UCP1) indukál, ami a légzési láncot és az ATP 

termelést választja szét. A zsírsav oxidáció emiatt részben hőt termel, ami a testhőmérsékletet emeli. 

A ZAG-nak szerepe van a testsúly szabályozásában is. Túlsúlyos (átlagos BMI 35) embereknél 

csökkent szérum ZAG szintet mértek normál BMI-vel (átlag 23) rendelkezőkhöz képest. A ZAG 

overexpressziója kövér egerekben változatlan táplálék- és vízfogyasztás mellett testtömegcsökkenést 

okozott. A tömegvesztés a zsírdepo csökkenésének volt köszönhető. Pathobiokémiai szempontból 

említést érdemel, hogy a ZAG overexpresszióját figyelték meg daganatokban, amivel a daganatos 

betegek cachexiáját (súlyos, zsírszövetet és izomszövetet érintő fogyás) magyarázzák. A cachexia 

megjelenése rossz prognózissal jár, kivédése nagyon nehéz, egyszerű plusz táplálékbevitel nem segít. 
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Az AMPK 

(kiegészítés) 

 

Az AMPK a szerin/treonin protein-kináz családba tartozik. Heterotrimer felépítésű, α, β és γ alegységekből áll. 

α1, α2, β1, β2, γ1, γ2, γ3 altípusok léteznek, de alternatív splicing miatt a lehetséges formák száma nagyobb. 

Legalább 12 forma létezik, az α1, β1, γ1 összetételű AMPK housekeeper fehérje. Az α hordozza a katalitikus 

domént és a szabályozásban szerepet játszó foszforilációs helyet. A β alegység a glikogénkötő domént 

tartalmazza, és a γ alegység hordozza az AMP/ATP kötő helyeket. A γ alegység három AMP kötésére képes, ebből 

egyet szorosan, állandóan köt, a másik kettő az ATP/AMP aránytól függően ATP-t vagy AMP-t. Az ATP cseréje 

AMP-re aktiválja az enzimet, tehát a sejt energiaszintjének csökkenése aktiválja. Nagyobb mértékű aktiválást okoz 

a foszforiláció, amit ún. upstream kinázok végeznek. Az AMPK-t az LKB1 tumorszupresszor kináz és a kalcium-

kalmodulin dependens kináz kináz (CamKK) foszforilációval aktiválja, míg a PKA gátolja. A CamKK elsősorban az 

idegrendszerben fejeződik ki, és játszik szerepet az AMPK aktiválásában. Az AMPK-t AMP érzékenysége és hatásai 

miatt a sejt energiaszenzorának tekintik. Az AMPK nem csak az energiahiányt érzékeli, a sejt energiaőreként is 

tekintenek rá, azt is megakadályozza, hogy túl sok legyen belőle (lsd. glikogénszenzor funkció).  

 

 Ha csökken a sejt ATP/AMP aránya, az AMPK ATP termelő (energiaszolgáltató) és energiakímélő folyamatokat 

indít el. A hatás szövetspecifikus, de általában a glukóz és a zsírsavak oxidatív lebontása nő, szintézisük csökken, 

de a zsírszövet lipolízise csökken, valamint táplálékfelvételi reakció indul be. Az AMPK aktiválása tehát nem 

mozgósítja a szervezet tartaléktápanyagait, hanem energiatakarékosságra késztet és pótlásra (táplálkozásra). Az 

AMPK-hoz újabban glikogénszenzor funkciót is társítanak. Az AMPK β alegysége köti a glikogént, az aktivitása a 

glikogén méretétől függ. Az α(1-6) elágazás gátolja az aktivitását. A glikogénnek rétegekből álló gombolyagszerű 

szerkezete van, emeletekből épül fel, ahol a szinteket a glikogén elágazásai (α(1-6) kötések) hozzák létre. Ha az 

AMPK a glikogénhez elágazásnál kapcsolódik, gátolt állapotba kerül, egyébként a kötődés az aktivitását nem 

befolyásolja. Szintenként a glikogén láncok száma kétszereződik, ezért a 12. szint körül a glikogén láncai nagyon 

szorosan helyezkednek el, az AMPK-t elágazás nem gátolja, és foszforilálva a glikogén-szintázt, gátolja a 

működését. Így a glikogén elérve az ideális méretét, nem nő tovább. A glikogén lebomlása során az elágazások 

közel kerülnek az AMPK-hoz és egymáshoz képest a szálak elhelyezkedése is lazább lesz. Az AMPK gátolt állapotba 

kerül, így a glikogén-szintáz működését már nem akadályozza. Az AMPK így a glikogén szintézisét gátolja, de a 

reszintézisét elősegíti. A glikogén lebomlásakor (AMP szint magas) az AMPK aktiválódhat, így a glikogén szintézisét 

gátolja, a felszabaduló glukóz felhasználását a glikolízis serkentésével elősegíti. 

Az AMPK mint glikogénszenzor 

 



 

TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008 "Képzés- és Tartalomfejlesztés a Semmelweis Egyetemen“. Szemináriumi anyagok fejlesztése 

– SE Orvosi Vegytani Intézet 

 

126 

Caries és táplálkozás 

 

A táplálkozás jelentősen befolyásolhatja a fogak állapotát. A finomított szénhidrátoknál említésre 

került, hogy a szacharózfogyasztás elősegítheti a caries kialakulását. Természetesen a szacharózon 

kívül más tápanyagok is módosítják a szájüregben uralkodó környezetet. 

A táplálékok összetevői alapvetően három csoportba sorolhatóak, a cariest elősegítők, közömbösök 

és akadályozók (12. táblázat). Alapvetően a cukrozott ételek kariogének, a nem cukrozottak 

közömbösek, antikariogénnek csak néhány tekinthető. 

 

12. táblázat 

Táplálékok kariogenitásuk szerint csoportosítva 

potenciális kariogén közömbös vagy kis rizikójú antikariogén 

Cukortartalmú édességek 

(cukor, csokoládé, 

sütemény, keksz) 

Cukrozott italok (üdítő, 

gyümölcslé, tejalapú italok, 

szeszes ital) 

Jégkrém, fagylalt 

Lekvár, dzsem, cukrozott 

befőtt 

Cukrozott cereáliák 

Gyümölcslé (frissen facsart, 

hozzáadott anyagot nem 

tartalmazó is) 

 

Kenyér, nem cukrozott pékáru 

Rizs, tészta 

Nem cukrozott joghurt 

Cukormentes italok, víz 

Cereáliák 

Gyümölcs 

 

 

 

 

Tej 

Sajt 

Földimogyoró 

Cukormentes rágógumi 

Xilitol 

Trehalóz 

Tea (nem cukrozott) 

 

A kariogén tápanyagok cariest vagy a zománc közvetlen károsításával vagy a fogakat rongáló 

baktériumok életműködését segítve okoznak. 

A szacharóz a legveszélyesebb kariogén tápanyagunk. A szacharózból a kariogén baktériumok 

hatékonyan, energiabefektetés nélkül képeznek plakkot. A plakk szerkezeti alapját alkotó fruktán és 

glukán egyaránt szintetizálódik belőle. 

A gyümölcslevek, különösen a citrusfélék, savtartalmuk miatt kariogének (lsd. pH hatását). Az 

antikariogének közé a tea a fluoridtartalmának köszönhetően tartozik. A tej és sajt elsősorban 
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kalciumtartalmuk és néhány fehérje miatt antikariogén. A földimogyoró a pH-t lúgos irányba tolja, a 

cukormentes rágó a nyálképzés miatt, a xilitol pedig antibakteriális hatása révén antikariogén. 

A táplálkozás és caries kapcsolatát vizsgálva megállapítható, hogy a legfontosabb szempont a 

megfelelő szájhigénia és néhány szabály betartása (alapos fogmosás, legalább öblítés étkezés után, 

maximum hatszori szénhidrátot tartalmazó étel fogyasztása). Ezen szabályok betartásával a fogak 

felszínén a plakk képzés minimalizálható. Plakkot a szájüregben élő néhány száz baktériumfajból több 

is képez (Streptococcus mutans, Lactobacillus acidophilus).  Közülük a S. mutans a legveszélyesebb 

caries okozó. A S. mutans plakkokat képez, amik egyrészt a baktériumok megtapadását segítik, 

másrészt a megfelelő mikroflóra kialakítását biztosítják. A fő tápanyagok (szénhidrátok, fehérjék, 

lipidek) közül a szénhidrátokból vagy szénhidrátszármazékokból képződik jelentős mennyiségű plakk. 

A S. mutans törzsek a fogzománcon tapadó plakkokat poliszacharid szintézissel hozzák létre, a 

zománc oldásáért felelős savakat pedig a cukrok lebontásával. A plakk vázát vízben oldhatatlan 

poliszacharid alkotja, amit szénhidrátokból szintetizál (17. ábra). 

 

17. ábra 

S. mutans plakk-képzése glukóz és szacharóz tartalmú oldatban.   

 

Az egyes szénhidrátok, szénhidrátszármazékok különböző mértékű plakk-képződést eredményeznek, 

szacharóz, glukóz, fruktóz, laktóz, szorbitol, xilitol és eritritol sorrendben csökken a képződő plakk 

tömege (18. ábra). A mono- és diszacharidok közül a legkevésbé cariesokozó a tejcukor. 

glukóz  szacharóz  
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18. ábra  
Szénhidrátok és cukoralkoholok plakk képzése 
 

A plakk-képzés 

A plakk váza extracelluláris poliszacharid, hetero- és homopoliszacharid egyaránt lehet. Fő 

monomeregységként glukózt és fruktózt tartalmaznak. A glukánok glukóz-, a fruktánok 

fruktóztartalmú poliszacharidok. A S. mutans jellemző plakkváz-képző poliszacharidja a β-1,2-fruktán, 

de glukánt is szintetizál. Meglepő lehet, hogy annak ellenére, hogy a plakkban jellemzően fruktán 

található, mégsem fruktózból képződik a leghatékonyabban plakk, hanem szacharózból. Ennek 

energetikai oka az, hogy a szacharóz hidrolízisenergiája (- 29 kJ/mol) fedezi a fruktán újabb 

fruktózegységgel való továbbépülését (13,5 kJ/mol), így közvetlen szintézist tesz lehetővé. A 

monoszacharidok természetesen ilyen pluszenergiával nem rendelkeznek, de a táplálkozáskor a 

szájüregben megjelenő egyéb diszacharidok hidrolízisenergiája sem elegendő a szintézishez (kb. -16 

kJ/mol). A glukán szintézise energetikai szempontból hasonlít a fruktánhoz, a fő különbség az, hogy a 

szacharóz glukózegységével épül tovább a poliszacharid. 
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19. ábra 

A ββββ-1,2-fruktán szerkezete 

 

A cukoralkoholok 

A cukoralkoholok a szénhidrátok oxocsoportjának redukálásával származtathatóak (20. ábra).  

 

 

                                  

20. ábra 
Cukoralkoholok  
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Egyes monoszacharidok redukálásával származtatható cukoralkoholok 
Az aldehid- és ketocsoport redukcióját az aldehid-reduktáz végzi a szervezetben 

A cukoralkoholok a cukrokhoz hasonló konyhatechnikai tulajdonságokkal rendelkeznek, a 

vércukorszintet nem, vagy csak mérsékelten emelik, valamint édes ízűek (13. táblázat), ezért 

cukorpótlóként alkalmazzák őket. A cukoralkoholok alkalmazásuknak gátat vet, hogy nagyobb 

mennyiségben (kb. 20-30 g/nap) hasmenést okozhatnak. A xilitol (nyírfacukor) hasonlóan a 

fruktózhoz, a szacharóznál is édesebb, de alkalmazását magas ára is akadályozza. 

13. Táblázat 

Néhány szénhidrát és cukoralkohol relatív édessége 

szénhidrát Relatív édesség (%) 

szacharóz 100 

laktóz 16 

glukóz 67 

fruktóz 110 

szorbitol 54 

xilitol 120 

 

Nem kariogének, sőt (!) a xilitol (21. ábra) és eritritol a caries ellen a tanulmányok többsége 

szerint védőhatással rendelkeznek.  

 

17. ábra 

A xilitol caries elleni védőhatása 
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Xilitből naponta legalább 1-3 grammot kell fogyasztani ahhoz, hogy antikariogén hatását 

kifejtse. Fogkímélő hatása nem csak a kariogén baktériumok elleni védelemben fejeződik ki, kisebb 

károsodások megszűntetésében is segít. Ez annak köszönhető, hogy a zománc remineralizációja 

hatékonyabb xilitol jelenlétében. A Ca2+-mal komplexet képez (22. ábra), ezzel segíti a Ca2+ 

beépülését.  

 

 

                           

22. ábra  

Ca-xilitol komplexek 

 

„A” Ca-xilitol; „B” Ca(xilitol)3(H2O)3 komplex 

A xilitol jótékony hatása nem merül ki ennyiben. Xilitol jelenlétében a plakkok ammónia- és 

aminosavtartalma nő, ami puffereli a keletkező savakat. Emellett gátolja a baktériumok adhézióját és 

szaporodását is. A xilitolt a S. mutans felveszi, foszforilálja, xilitol-5-foszfát keletkezik. A xilitol-5-

foszfát nem fermentálódik, hanem egyrészt sejtmembrán degradációt, másrészt energiadepléciót 

okoz. A xilitol-5-foszfátot egy szénhidrát-foszfát foszfatáz xilitollá alakítja és ezzel záródik a kör, 

kezdődik a haszontalan energiafelhasználás elölről. 

 

A pH hatása 

A fogak zománcrétegének oldékonysága a pH csökkenésével nő. Amint a pH eléri a kritikus 4,5-5,5 

értéket, tehát a szájüregben a nyál telítetlenné válik a zománc összetevőire, az apatit oldódik 

(demineralizáció). A szénhidráttartalmú ételek, függetlenül a szénhidrát fajtájától, a szájüregben élő 

baktériumok anyagcseréje miatt savas irányba tolják a pH-t. A szacharóz diffúziója gyors és a plakk 

nem akadályozza, a baktériumok hatékonyan használják anyagcseréjükhöz, ezért a pH-t pár perc alatt 

a kritikus érték alá csökkentheti (23. ábra). 
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 23. ábra 

A Stephen görbe 

A pH változása a fog felszínén szacharózbevitelt követően 

 

Az apatit oldékonysága a pH csökkenésével, különös tekintettel a hidroxil-apatitra, a sajátionhatás 

miatt nő. A hatás közvetlenül a [OH-] csökkenésének is köszönhető. Ha a pH 7-ről 4,5-re csökken, 

akkor a [OH-] a kiindulási érték kb. 300-adnyi részére csökken.  

(Ca)10(PO4)6(OH)2   10 Ca2+ + 6 PO4
3- + 2 OH– 

 

A [OH-] csökkenése az egyensúlyt a felső nyíl irányába tolja el, ezért az oldékonyság nő.  

 

A pH csökkenésével a PO4
3- koncentráció is csökken, akár abban az esetben is, ha az összes foszfát 

(PO4
3- +HPO4

2- +H2PO4
- +H3PO4) koncentrációja emelkedik. 

 

PO4
3- + H+  HPO4

2-  

 

A [PO4
3-] szint csökkenésének kiszámításánál figyelembe kell venni azt, hogy a tipikus pH 

csökkenésnél (7,0 → 4,5) a HPO4
2- koncentrációja is csökken: 

 

HPO4
2- + H+  H2PO4

-  
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A kiindulási (pH=7) pH-n a foszfát túlnyomórészt HPO4
2- és H2PO4

- alakban van. Ha a pH≤6,0; a H2PO4
- 

alak a meghatározó, de megjelenik a H3PO4 alak is. Ha a pH 4,65 alá esik, már [HPO4
2-] < [H3PO4] 

koncentrációviszonyokkal kell számolni. 

Ha az összes foszfátot (PO4
3-, HPO4

2-, H2PO4
-, H3PO4) állandó mennyiségűnek tekintjük, a [PO4

3-] 

koncentrációja ötezred részére csökken ha a pH 7,0-ről 4,5-re változik.  

Az apatit oldékonyságát a leghatásosabban a Ca2+ koncentráció változtatásával lehet befolyásolni. (A 

Ca2+ koncentráció 10. hatványa, a foszfát 6. és a OH- második vagy első hatványa szerint befolyásolja 

az oldékonysági szorzatnak megfelelően). A Ca(OH)2 oldékonysága, ennek megfelelően a Ca2+ szintje 

a pH csökkenésével nő: 

Ca(OH)2  Ca2+ + 2 OH- . 

A pH csökkenése a szabad Ca2+ szint emelésével a remineralizációt segítené. A Ca(OH)2 oldékonyságát 

a pH a szájüregben csak elvileg módosítja, mert a kiindulási 7-es pH mellett is olyan nagy a Ca(OH)2 

oldékonysága, hogy a Ca2+ hidroxid formájával nem kell számolni. 

Fluorid 

A fluoridnak megkerülhetetlen szerepe van fogaink épségének szempontjából. A fluoroapatit egyik 

alkotóeleme, ezen kívül gátolja a S. mutans szaporodását is. Ebben szerepet játszik a glikolitikus 

enoláz gátlása is. A fluortartalmú fogkrémek, szájvizek használatával megfelelő a napi fluorbevitel, de 

emellett a táplálék fluoridtartalmát sem szabad figyelmen kívül hagyni. Az ivóvíz a legjelentősebb 

fluorforrásunk, emellett a tea és a halak (különös tekintettel az elfogyasztható szálkára) tartalmaznak 

jelentősebb mennyiségű fluort. Az 1980-as években terjedtek el a fluortartalmú fogkrémek, szájvizek. 

Valószínű ennek köszönhető az, hogy a caries előfordulási aránya addig a szacharózbevitellel 

mutatott szoros kollerációt, míg a fluorbevitel növelésével a szacharózbevitel csökkenésének 

mértékét meghaladóan csökkent a caries kialakulása (24. ábra). 

 

24. ábra 

Cukorfogyasztás és fogkárosodás 1948-1996 között 
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A DMFT a szuvas, hiányzó és tömött fogak számát jelenti (Decayed (D), Missing (M), Filled (F) Teeth (T)) a 12 

éves populációban 

 

A fluor antikariogén hatása ma már közismertnek tekinthető, emiatt a fluorbevitel sokszor 

meghaladja az optimális mennyiséget. A szükségest meghaladó fluorbevitel fluorosist okozhat (25. 

ábra). Az enyhén fluorotikus fogak caries szempontjából védettebbnek tekinthetőek, de esztétikai 

problémát okoz. Súlyosabb esetben a fogak degradálódnak is. A csontok fluorozisa a csontok 

károsodásához vezet, ezért a fluorozist el kell kerülni. 

 

 25. ábra 

Enyhe fluorosisos fogak, a súlyossága az „A”, „B”, „C” sorrendben nő 

 

A fluorid és a xilitol nem pótolja, hanem erősíti egymás hatását. Ez mind a lepedék kialakulásának 

gátlásában, mind a fog remineralizációjában (26. ábra) megfigyelhető. 

 

26. ábra 

Fogzománc remineralizációja fluorid és xilitol tartalmú oldatban 

Humán zománc in vitro remineralizációja napi 3* 500 ppm F
-
 és 5 % xilitol tartalmú fogkrémkezelés hatására. A 

remineralizáció a reminalizációs oldathoz (1,5 mM Ca
2+

, 5 mM KH2PO4, 100 mM ecetsav, 100 mM NaCl , 

pH=6,5) képest 4-szer, 500 ppm F
-
 vagy 500 ppm F

-
-t tartalmazó fogkrémkezeléshez képest kétszer gyorsabb 

volt. 

 

 

 

A B C 

0. nap                           3. nap                            7. nap                            14. nap 
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Vegetarianizmus 

A közvélekedés szerint a vegetáriánusoknak általában jobb a fogaik állapota a nem vegetáriánusokkal 

összehasonlítva. Ehhez a mérsékeltebb finomított cukorfogyasztás, a magasabb rostbevitel 

(természetes fogkefeként működik) is hozzájárul. E kedvező hatások ellen hatnak a savas kémhatású 

gyümölcsök, ezek közül a citrusfélék, savas bogyók erodálják a legnagyobb mértékben a 

fogzománcot.  

Vörösbor és sajt 

 

27. ábra  

Gyökér felszín in vitro caries léziója (konfokális mikroszkópos felvétel) 

Inkubáció 1 hét, 37 
o
C-on, 2,5 %-os szacharózoldatban Streptococcus mutans és Lactobacillus acidophilus 

baktérium szuszpenzióban 

Forrás: Caries Res. 2008;42(4):263-8. 

 

A vörösbor jótékony hatásaival (francia paradoxon) az atherosclerosis tananyagban is találkozunk, de 

az érrendszeren kívül a fogak épségének megőrzésében is segíthet. Az etanolnak is van antibakteriális 

hatása, de a proantocianidin (a vörösbor polifenoljainak egyike) önmagában is gátolja a caries 

kialakulását (27. ábra). Nem minden polifenol rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, a rezveratrol pl. 

nem befolyásolja a fogszuvasodást. A vörösbor jellege is módosíthatja a hatást. Az édes borok 

cukortartalmuk, míg a savas jellegűek savtartalmuk miatt károsíthatják a fogzománcot. 

A tejtermékek antikariogén hatását már a múlt század ötvenes éveitől ismerjük. A tej számos 

antikariogénnek tekinthető anyagot tartalmaz: kalciumot, foszfátot, kazeint és lipideket. Azoknak az 

öregedő embereknek, akik hetente néhányszor sajtot fogyasztanak, kisebb a foggyökér szuvasodás 

incidenciája, mint a sajtot nem fogyasztóknak. 

 

Táplálkozási tanácsok a fogak védelmében 

Csökkentse a cukrozott és savas ételek, italok fogyasztásának napi gyakoriságát és próbálja 

fogyasztásukat az étkezések szokásos idejére korlátozni! 
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Cukrozott ételt naponta maximum 3-4-szer fogyasszon és korlátozza a főétkezésekre! 

Fogyasszon minél többször cukrozatlan tejet vagy tejterméket! 

Étkezések után fogyasszon legalább kis mennyiségű kemény sajtot! 

Étkezés után rágjon cukormentes rágógumit! 

Tartózkodjon a savas és cukrozott ételek lefekvésközeli fogyasztásától! 

Javasolja az anyáknak, hogy kerüljék a cumisüveggel való táplálást, kivéve a tejet és vizet! 

 

 

 

Köszönet Czizel Ritának a tervezet átnézéséért és hasznos tanácsaiért. 

Külön köszönet Németh Nórának, Kétszeri Máténak és Csomó Krisztián Benedeknek a video 

melléklet elkészítésében nyújtott segítségükért!



 

TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008 "Képzés- és Tartalomfejlesztés a Semmelweis Egyetemen“. Szemináriumi anyagok fejlesztése 

– SE Orvosi Vegytani Intézet 

 

137 

Rövidítések jegyzéke 

  
AMPK   AMP aktivált protein kináz (AMP activated protein kinase) 
BMI  testtömeg index (body mass index) kg/m

2
 

BMR  alapanyagcsere (basal metabolic rate) 
CETP  koleszteril-észter transzfer protein (cholesteryl ester transfer protein) 
CREB   cAMP response element binding protein 
CRTC2   CREB regulált transzkipciós koaktivátor 2 (CREB regulated transcriptional co-activator 2) 
DMFT  A szuvas, hiányzó és tömött fogak száma (Decayed, Missing, Filled Teeth) 
eEF2   eukarióta elongációs faktor 2 (eukaryotic elongation factor 2) 
FFA  szabad zsírsav (free fatty acid) 
FFK1   foszfofruktokináz 1 
FFK2   foszfofruktokináz 2 
G6P-áz   glukóz-6-foszfatáz 
HDL  nagy sűrűségű lipoprotein (high density lipoprotein); (a „jó” koleszterint tartalmazza) 
HMG-KoA-reduktáz  hidroxi-metil-glutaril-KoA reduktáz 
HSL  hormonszenzitív lipáz 
IRS1  inzulin receptor szubsztrát 1 
IRS2  inzulin receptor szubsztrát 2 
LCAT  lecitin:koleszterin acil-transzferáz 
LDL  kis sűrűségű lipoprotein (low density lipoprotein); (a „rossz” koleszterint tartalmazza) 
MUFA  egyszeresen telítetlen zsírsav (monounsaturated fatty acid) 
SFA   telített zsírsav (saturated fatty acid) 
SREBP   szterol szabályozó elemet kötő fehérje (sterol regulatory element binding protein) 
PEPCK   foszfo-enol-piruvát-karboxi-kináz 

PGC-1♂  PPARγ koaktivátor 1♂  (peroxisome proliferator-activated receptorγ  coactivator 1♂) 
PGI2   prosztaglandin I2 
PGI3   prosztaglandin I3 
PUFA   többszörösen telítetlen zsírsav (polyunsaturated fatty acid) 
RDA  ajánlott étrendi fogyasztás (recommended dietary allowances) 
TxA2    tromboxán A2 
TxA3   tromboxán A3 
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Az öregedés molekuláris biológiája 

Dr. Sőti Csaba 

 

Bevezetés 

 

Vajon mi a közös az alábbi betegségekben: szívinfarktus, agyvérzés, Alzheimer kór, ízületi 

panaszok, cukorbetegség, rák? Vajon miért öregszünk meg? Szükségszerű-e az öregedés? 

Vajon ugyanúgy öregszenek a vadon élő élőlények, a fogságban tartott és a kísérleti állatok, 

illetve az ember? Vajon minden sejtünk és szövetünk ugyanúgy, ugyanabban az ütemben 

öregszik? Vajon annyi idősek vagyunk, ahány évesek? Mi a különbség a naptári és a biológiai 

kor között? Vajon az örgedés örökölt, programozott, vagy véletlenszerű? Miért élnek sokáig 

a százévesek? Van-e beleszólásunk a saját öregedési folyamatunkba? Fenntarthatjuk, 

megnyújthatjuk-e aktív, fiatal(os) éveinket? 

Ezeket a kérdéseket az emberi átlagéletkor jelentős növekedése vetette fel, hiszen a 

várható élettartam a civilizált országokban az elmúlt kétszáz évben majdnem kétszeresére 

emelkedett.  A kérdések megválaszolására a tudomány a maga tapasztalati útján kutatja a 

választ: ahhoz hogy megértsük, mi történik, alaposan szemügyre kell venni az öregedést, 

majd a levont következtetések alapján megvizsgálni, vajon az öregedésben szerepet játszó 

mechanizmust módosítva változik-e az egészséges élettartam. Mindezt abban a reményben, 

hogy életünk ajándékba kapott második felét egészségben, harmóniában és kreatívan 

élhessük le. Az alábbi összefoglaló a tudomány mai állása szerinti válaszokat, illetve az ezek 

nyomán felmerülő kérdéseket mutatja be.  
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Az öregedés jelensége 

 

Korunk az arcunkra van írva 

Ha valaki szembejön velünk az utcán, első ránézésre meg tudjuk becsülni, hogy fiatal, 

középkorú, vagy öreg, jobb esetben az életkorát is (1. ábra). Ebben segítségünkre van a 

pillanat törtrésze alatt elvégzett értékelés, melynek szempontjai többek között az egyén 

alkata, testtartása, bőre (ráncai), mozgása, hangja és arcberendezése. Gyakran a becslés 

egészen pontos, azonban az is előfordul, mikor a megtippelt életkortól akár egy-két évtized 

eltérés is előfordul. Mi ennek az oka? Az, hogy biológiai életkorunk nem feltétlenül egyezik 

meg naptári korunkkal. Utóbbi a születésünk óta leélt évek száma. A biológiai kor viszont a 

sejtjeink és szöveteink fiatalossága, működőképessége, illetve ezek hanyatlása. A biológiai 

kor sokkal jobb mérője annak, hogy vajon mennyi lesz a várható élettartamunk.   

 Ezzel összhangban egy nemrégiben elvégzett kutatás arra a meglepő eredményre jutott, 

hogy az egyén valós biológiai korának (a várható élettartamnak) egyszerű és nagyon pontos 

markere (jelzője) maga az arcberendezés, és legérzékenyebb mérőműszere maga az emberi 

elme. A kutatás során 41 embernek mutatták be az 1826 egypetéjű iker arcképeit, akik első 

ránézés után megadták a szerintük reális életkort. Ezután a becslések átlagát összevetették 

az alanyok fizikai, szellemi és molekuláris vizsgálatai nyomán meghatározott biológiai 

életkorral. A két érték igen közel állt egymáshoz, azonban csak mérsékelten egyezett a 

naptári korral. Az életkor becslését leginkább meghatározó tényezők a bőr ráncossága, a nap 

okozta elváltozások, a haj őszülése, elvékonyodása és homloktájról történő felhúzódása, 

valamint a bőr alatti kötőszövet állaga és az ajak vastagsága. A felmérés kimutatta, hogy ezek 

közül néhány (mint pl. az őszülés és kopaszodás) örökölt, a haj vékonyodása környezeti 

hatások következménye, azonban a legtöbbet genetikai és környezeti hatások egyaránt 

befolyásolnak. Egy másik felmérés azt igazolta, hogy az arc fiatalosságával kapcsolódó 

környezeti-életmódi tényezők között a nagyobb iskolázottság, a napfényártalom elkerülése 

(pl. benti munka), az egészségügyi és higiénés tudatosság (pl. az orvos rendszeresebb 

látogatása, gyakoribb fogmosás, mérsékelt fizikai aktivitás és a kozmetikumok gyakoribb 

használata) játssszák a legfontosabb szerepet. 
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A fent ismertetett szellemes kísérletek eredményei szerint valós biológiai korunk, 

szöveteink biokémiai folyamatainak eredményeképpen az arcunkra van írva, és az öregedés 

üteme felett legalább részben hatalmunk van. De vajon mi az öregedés? És hogyan 

jellemezhetjük az öregedést a szövetek, a sejtek és a molekulák szintjén? 

Az öregedés definíciója 

Az öregedésnek számos definícióját ismerjük. A demográfia (népességtudomány) a 

népesség megfigyelése kapcsán a statisztika eszköztárával írja le az öregedést: az életkor 

előrehaladtával a várható élettartam progresszív csökkenése, illetve a halandóság (a 

halálozás esélyének) exponenciális növekedése. Ez a definíció analóg az eredetileg 

elektronikai, katonai műszerekre kifejlesztett elmélet meghatározásával: „az idő 

előrehaladtával növekvő esély a meghibásodásra, elégtelenségre”. Mivel az univerzumban 

minden keletkezik, fennmarad majd elmúlik, ezért ez az elmélet sokkal általánosabb. Az élő 

rendszerek esetén a meghibásodás a működés hibájával, azaz a betegséggel, az elégtelenség 

pedig a működésnek a rendszer fennmaradását lehetetlenné tevő szintre csökkenésével, 

azaz szervi elégtelenséggel, végső soron a halállal állítható párhuzamba. Egy másik definíció 

kifejezetten az önmagukat karban tartó rendszerekről szól, eszerint az öregedés a szervezet 

önnfentartásának hanyatlása, mely a hibák halmozódásával jár. Számomra vonzóbb definíció 

a nyílt rendszerek funkcionalitásának jellemzése: eszerint az öregebb entitás kevésbé képes a 

környezet kihívásaira megfelelő választ adni, az öregedés az egyre hanyatló képesség a 

változásra, melynek végén a teljes mozdulatlanság, a halál helyezkedik el. Bár az entitás 

elpusztul, részei, elemei tovább élnek (pl. a halott állatok a talajban lebomlanak és 

beépülnek a növényekbe) és tovább építik az életet. Az élet tehát halhatatlan, még ha ez a 

fejezet írójának vagy esetleg olvasójának nem is nyújt teljes vigaszt. A különböző definíciók 

tehát rokoníthatók, ennek mibenlétére a későbbiekben visszatérünk. 

 

Az emberi szervezet és szövetek öregedésének ritmusa  

Vajon az emberi szövetek ugyanolyan ritmusban öregszenek? Korántsem. Némely 

szövetünk már akkor „elöregszik”, mikor még meg sem születtünk: pl. a petefészek 

petesejtjeinek termelődése még a méhen belül leáll. Érdekes, hogy ekkor még szervezetünk 

nagy részére az intenzív növekedés és fejlődés jellemző. Hasonlóan „koravénnek” számít az 
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idegrendszerünk is, mert az idegsejtek röviddel a születés után már nem osztódnak tovább, 

így egész életünket ugyanazokkal az agysejtekkel éljük le. Kivételes körülmények között 

megfigyelhető az idegsejtek, gyakrabban a máj és izomszövet regenerációja, de alapvetően 

ezek a szövetek is a nem megújuló kategóriába tartoznak. Röviddel a születés után 

megfigyelhető a kötőszövet és az érfal elmerevedése (melynek kialakulását pl. a jógik illetve 

a gyakran szaunázó és sportoló emberek rendszeres tréninggel késleltetni tudják). Az 

idegrendszer öregedése tetten érhető a hallásközpont tízéves kor körül elkezdődő 

teljesítményromlásában, illetve az ideg-izom kapcsolat huszas évek táján kezdődő 

hanyatlásában, melynek megjelenése a mozgáskoordináció romlása és a reakcióidő 

megnyúlása. Gondolkodásunk a 30-as években indul hanyatlásnak, azonban a meglevő, 

gyarapodó tapasztalataink ezt ellensúlyozni tudják, így értelmi funkcióink megtartottak 

lehetnek a középkor végéig. Immunrendszerünk idegen behatolókat, mikroorganizmusokat 

elpusztító aktivitása a pubertáskor éri el tetőfokát, utána hanyatlani kezd, azonban 

gyulladásos készsége egyre erősödik. A gyulladást számos öregkori elváltozás egyik fő okának 

illetve gyorsítójának tartják. Szervezetünk általános hanyatlása pedig az 50-es évek végefelé 

kezdődik. Érdekes, hogy a máj, azzal együtt, hogy alapvetően nem megújuló szövet, 

fiatalságát halálunkig nem meríti ki, ezért egy fiatal ember élete jó részében boldogan élhet 

egy 70 éves egészséges emberből átültetett májjal. 

 

Néhány emberi szövet öregedésének, illetve kóros öregedésének jelei  

A normális és kóros öregedési folyamatot nehéz elválasztani egymástól. Egészen más 

öregedési folyamat jellemző a vadon élő állatokra és a természeti népekre, ahol a természet 

viszontagságai, a ragadozók és a fertőzések következtében kevés egyed illetve ember éli meg 

az időskort. A civilizált társadalmakban a bakteriális fertőzéseket jórészt leküzdötték, 

azonban a kényelmes, mozgásszegény életmód, a túltáplálkozás és a mentális stressz újfajta 

öregedéssel összekapcsolódó degeneratív folyamatok megjeleneséhez és ún. civilizációs 

betegségek járványszerű terjedéséhez vezetett. Ezért a szövetek élettani és kóros 

öregedését együtt mutatom be. 

A daganatos megbetegedések után leggyakoribb halálokok a szív- és érrendszeri 

betegségek.   Az emberi érrendszer öregedése főként a nagy nyomásnak kitett artériák 
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(verőerek) és a szöveteket tápláló kapillárisok (hajszálerek) degenerációjának eredménye. A 

verőerek többszörös védelmi mechanizmusa sokáig képes megőrizni az érfal egészségét, 

azonban ennek megnyújtásához szükséges ennek a megfelelő életmóddal történő 

támogatása. Az öregedés során, illetve nem megfelelő életmód esetén ennél gyorsabb 

ütemben az artériák falát képező kötőszöveti rugalmas (elasztikus) rostok elmerevednek, az 

érfal megvastagodik (arterioszklerózis), illetve az ér belhártyájában a kalóriadús étkezés 

eredményeképpen zsírrészecskék rakódnak le (ateroszklerózis), mely gyulladást okoz. A 

gyulladás a pusztuló működő szövetek helyét kollagéndús, ellenálló, azonban kevéssé 

rugalmas, rostdús és nem funkcionális hegszövettel tölti ki, melyet fibrózisnak hívnak. Ez az 

érfali kötőszövet felszaporodásához, majd elmeszesedéséhez vezet. Érdekes, hogy az 

arterioszklerózis minden emlősben megfigyelhető, míg ateroszklerózis csak az emberben és 

kevéssé a főemlősökben figyelhető meg. Az egymást erősítő ördögi kör az érlumen 

beszűküléséhez, a vérnyomás emelkedéséhez, majd az örvénylő folyadék általi 

kisebesítéséhez, a véralvadási rendszer működésbe lépése révén trombózishoz vezethet: 

ennek eredménye többek között a hirtelen bekövetkező, sok életet követelő szívinfarkus, 

illetve agyvérzés. Azonban itt is, mint a daganatoknál, már hosszú évek óta zajlik az ehhez 

vezető folyamat. Ennek figyelemmel követése legtöbbször egy egyszerű vérnyomásméréssel 

vagy egy 24 órás vérnyomásmonitorral megvalósítható. 

A kapillárisok alapmembránja az artériák kötőszövetéhez hasonló változásokon megy 

keresztül, jelentősen megvastagodik. Ez gátolja a sejtek táplálását, és a salakanyagok 

elszállítását, rontja az anyagcserét. Mind az artériák, mind a kiserek szöveteinek 

degenerációját az érfali fehérjék reaktív oxigén specieszek, illetve redukáló tulajdonságú 

cukrok általi módosulása okozza (ld. később).  

Részben az erek degenerációja miatt a szívizomszövet fokozatosan egyre kevesebb 

tápanyagot kap, mely az energiaigényes izomszövet fogyását okozza, melyhez a 

mitokondriumok sérülése is hozzájárul. Az izmot a gyulladásos folyamatok és saját őssejt 

állományának kimerülése kötőszövettel pótolja ki, amely fibrózishoz vezet, súlyosabb 

esetben a szív elzsírosodik, kitágulhat, így  a szív motor működése romlik. Ez a romló 

érfunkcióval együtt csökkenti a szövetek oxigén- és tápanyagellátását.  
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Az imunrendszer hatékony működésének csökkenése hajlamosít a sejtekben megbúvó, 

lassú lefolyású fertőzésekre. Ilyenek a vírusok (pl. influenza), a gombás (az újságokban 

gyakran rémként feltüntetett candida) fertőzések, valamint a sejteket támadó TBC 

baktérium, melyek az idősödő vagy legyengült immunrendszerű egyének gyakrabban 

tapasztalnak. Más, ún. fakultatív kórokozók az egészséges immunrendszerű egyént nem 

betegítik meg, a gyengékben viszont akár halálos lefolyású betegségeket okozhatnak, ezek az 

ún. opportunista fertőzések. Mivel az immunrendszer szerepe alapvetően a veszély 

felismerése és kezelése, ezért a gyengülő hatékony immun-őrjárat nemcsak az idegeneket, 

hanem a kialakuló mutáns daganatsejteket sem szűri ki, ami a kor előrehaladtával egyre 

megnöveli a rákos megbetegedés esélyét. A fokozódó gyulladás ezzel szemben mintegy 

védőpajzsot képezve résztvesz az érelemeszesedésben, illetve a kötőszöveti 

felszaporodásban, illeve allergiás és autoimmun megbetegedésekhez vezethet. 

Az immunrendszer hanyatló hatékonyságának hátterében a válaszképes immunsejtek 

(főként nyiroksejtek) számának drasztikus csökkenése áll, melyet új adatok szerint a 

csecsemőmirigy visszafejlődése mellett az élethossziglan fennálló lappangó fertőzések 

merítenek ki. Az egyik kórokozó a citomegalovírus (CMV), mellyel gyermekkorban szinte 

mindenki megfertőződik, és ez a sejtekben megbújva állandó, lassú immunválaszra készteti a 

szervezetet, így időskorra az ölő T8-nyiroksejtek akár 25%-a CMV-t felismerő sejtté alakul. 

Érthető, hogy így jóval kevesebb potenciál marad más kórokozókkal szembeni 

immunreakcióra. Meg kell azt is említeni, hogy ezek az elkötelezett immunsejtek a veszélyre 

figyelmeztető limfokineket, gyulladásos molekulákat termelnek (pl. tumor nekrózis faktor 

alfát és interleukin 6-ot), mely általános enyhe gyulladást tart fenn, melynek többrétű kóros 

szerepéről már több szó esett. Emellett a védő hatású antivirális gamma-interferon és 

perforin fehérjék kifejeződése csökken, csakúgy, mint ezen limfociták sejtölő képessége is. 

Végül, az egyik legfontosabb limfocita immunstimuláló felszíni receptor expressziója szintén 

drasztikusan csökken. Ezek magyarázzák, hogy a hatékony immunrendszer korán 

elhasználódik és az időskori betegségek és halálokok hátterében gyakran immunprobléma 

áll.  

A tüdőben is hasonló folyamatok eredménye a rugalmasság és a légzőfelület csökkenése. 

A vitálkapacitás (az egy maximális légvétel után kifújható levegőtérfogat) több felmérés 
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szerint fordítottan arányos a mortalitással. A meggyengült tüdőn keresztül a kórokozók is 

nagyobb valószínűséggel okoznak súlyos tüdőgyulladást. A ma már visszaszoruló dohányzás 

jelentősen gyorsítja a tüdő öregedését. 

Az öregedő kötőszövetben nemcsak a sejtek, hanem a köztük levő sejtközötti állomány, 

főként ennek fehérjéi használódnak el. Ezek lecserélődése, javítása az életkor 

előrehaladtával rohamosan csökken. Ennek köszönhető, hogy a kötőszövet elsődleges, 

sejteket összekötő kommunikációs és támasztó funkciója romlik. A támasztószövetben 

(csont) a krónikus gyulladás aktiválja a csontfaló sejteket (oszteoklasztokat), mely a csökkenő 

tápanyagellátottsággal fokozatos csontleépülést (oszteoporózist) okoz. Mindez 

tartásdeformitásokhoz és törésekhez (pl. combnyaktörés) vezet. Az ízületek felszínét is 

hasonló jeleségek veszik igénybe, mely végül artrózist okoz. Az artrózis nagyon fájdalmas 

lehet, és torzíthatja az ízületet, vagy akár teljes összecsontosodáshoz vezethet. Az izmokban 

a szívizmokhoz hasonló változások figyelhetők meg. A mozgásszegény életmód és a 

kíméletlen élsport egyaránt idő előtti mozgásrendszeri öregedést, degenerációt okoz. 

Az idegrendszer öregedése során nem látható kiterjedt idegsejt (neuron)-pusztulás 

(hacsak valaki nem szenved súlyos betegségben vagy alkoholizmusban). Azonban az 

idegsejtek mérete a zsugorodásuk következtében enyhén csökken, és még fontosabb, hogy 

az idegsejt kapcsolatok (szinapszisok) száma progresszíven csökken. A szinapszisok száma a 

20-as évektől átlag 1%-ot fogy évente. A kapcsolatokon túl az idegpályákat borító szigetelő 

myelinhüvely is elvékonyodik, megszűnik. Újabb vizsgálatok ennek hátterében is az 

idegrendszerben is megjelenő gyulladásos folyamatokat látszanak igazolni. Mindez először a 

magasabbrendű agykérgi, majd a kisagyi funkciók romlásához vezet. A neurodegeneratív 

betegségekben (Alzheimer- és Parkinson kór) emellett masszív idegsejtpusztulás is 

megfigyelhető. Ezek a betegségek gyors szellemi, érzelmi, majd mozgásbeli leépüléssel 

járnak. A természetes öregedésben idegsejtelhalás leginkább a mozgató idegsejteknél 

tapasztalható, amely nagymértékben hozzájárul az izompusztuláshoz, hiszen kiesik az 

izomrostok rendszeres ingerlése, melynek következtében elsorvadnak. Leginkább ez áll az 

idős emberek izomsorvadásának (szarkopénia) hátterében. Mind az idegek, mind az izmok 

állapota rendszeres mérsékelt mozgással karbantartható és az öregedési folyamat 

késleltethető. 
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A bőr öregedéséről a fentiekben már esett szó. Hasonló jelenségek történnek a szervezet 

összes határfelszínén, pl. a bélnyálkahártán is. Jellemző a szöveti szerkezet elszegényedése, 

elvékonyodása, a sejtek megfelelő funkciójának (szarutermelés, emésztés, felszívódás) 

csökkenése. Emellett megfigyelhetők időskori kiütések, szemölcsök megjelenése. 

 

A sejtek öregedése – a szervezet sejtkompartmentjei 

Szöveteink sejtekből épülnek fel, és a sejtek termelik az őket összekötő sejtközötti 

állományt is. Így egy öreg sejt öreg környezetet hoz létre, mely befolyásolja a környező 

szöveteket is. Vajon hogyan lehet megkülönböztetni egy fiatal és egy idős sejtet? Vannak 

olyan sejtjeink, szöveteink, melyek egész életünk során megújulnak, intenzíven osztódnak, és 

megfelelő körülmények között képesek lennének túlélni az egyed halálát, pl. sejtkultúrában 

fenntarthatók, vagy átolthatók az utódba. Ilyen megújuló szövetek a hámszövetek (bőr, 

bélhám), ezek függelékei (haj, köröm), a vérsejtek és az ivarsejtek. Bizonyos becslések szerint 

a többszáz m2 felszínű bélhám teljes sejtállománya pár nap alatt, míg a vörösvérsejtek 1%-a 

naponta lecserélődik. Általánosan jellemző a megújuló szövetekre, hogy nagy 

igénybevételnek vannak kitéve (pl. hámsérülések, fertőzés), ezért egyszerűbb a 

veszteségeket folyamatosan pótolni. A megújulás folymatos, vagy időnkénti intenzív 

sejtosztódást kíván, mely mutációk révén a daganatos átalakulás veszélyét rejti magában  (2. 

ábra). A megújuló sejtek öregedését jól modellezi a baktériumok és az élesztő, valamint az 

emlős sejtkultúra replikatív öregedési folyamata. 

A nem megújuló szövetek (pl. agy, szívizom, máj) sejtjei eleinte szintén képesek 

osztódásra, de ez a képességük relatíve csekély, hiszen a szervetben védett helyen találhatók 

és igénybevételük csekély (még az állandóan munkát végző szívizomé is). Ezen szövetek 

sejtjei állandó G0 fázisban vannak, ezért posztmitotikus szöveteknek/sejteknek is nevezik (2. 

ábra). A nem megújuló szövetekhez hasonlít a szinte teljesen posztmitotikus férgek 

(fonálféreg) és rovarok (ecetmusclica) ún. kronológiai öregedése, ezért ezek kedvelt kutatási 

modellek. A rágcsáló és főemlős modellek mindkét kompartmentet tartalmazzák, így 

teljesebb képet adnak az emberi öregedésől, azonban hosszú életük, költségek és etikai 

tényezők különösen a majmok kutatási célra való felhasználását korlátozzák (3. ábra). 



 

TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008 "Képzés- és Tartalomfejlesztés a Semmelweis Egyetemen“. Szemináriumi anyagok fejlesztése 

– SE Orvosi Vegytani Intézet 

 

147 

A fentiektől, mind a megújuló szövetek elöregedett (szeneszcens), mind a nem megújuló 

sejttípusra jellemző változások történnek az öregedés során, akár a szervezetben, akár 

mesterséges körülmények között, sejtkultúrában fenntartva vizsgáljuk őket. A szeneszcens 

sejtek még évekig élnek, élénk anyagcserét folytatnak, azonban hasonlóan a posztmitotikus 

sejtekhez, elvesztették megújulási képességuket, semmilyen kornyezeti ingerrel (pl. 

növekedési faktorokkal) sem késztethetők szaporodásra, és jellemző rájuk a károsodások 

felszaporodása. Fénymikroszkópos felvételen a fiatal sejt kisebb, szabályosabb, míg az 

öregedő sejt nagyobb, kiterült alakú, sejthatárai zegzugosak. Benne vakuólumok (üregek) és 

zárványok találhatók. A sejt vázát és mozgását biztosító alaphálózata (aktin és tubulin 

rendszer) a fiatal sejtben rendezett, az idősben rendezetlenebb, dezorganizált. A sejt 

energiatermeléséért felelős mitokondriumok száma változó, de a korral belső 

membránrendszerük elvékonyodik, szerkezetük szegényebb lesz. Az osztódó sejtek ezen túl 

intenzív osztódást, növekedést mutatnak, számuk tenyészetben tartva emelkedik, míg az 

idős, megújulási képességüket elvesztett sejtek erre képtelenek, számuk csökken. Az 

öregedő idegsejtekben a nyúlványok szabálytalan, zegzugos szerkezetűek, töredezettek, 

rajtuk helyenként kinövések láthatók. Az idegsejt kapcsolatok száma csökken. További 

részleteket az 1. táblázatban tüntettem fel. 

 

1. táblázat A szeneszcens sejtben bekövetkező változások 

 

Mikroszkópos változások 

Nagyobb méret, kisebb mag/plazma arány 

Vakuólumok feldúsulása 

Sejt alapállomány dezorganizált 

 

Funkcionális változások 

Rezisztencia növekedési jelekre és apoptózisra 

Fokozott érzékenység stresszre (oxidatív, hő, toxin, stb.) 

Mitokondrium diszfunkció, erjesztés (glikolízis) 

Transzportfolyamatok változásai 
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Molekuláris változások 

Hibás makromolekulák felhalmozódása 

DNS: mitokondriális mutációk 

Membrán változások 

Génexpresszió, fehérjekészlet, fehérje komplexek változásai 

 

A sejtöregedés biomarkerei 

A nehézkes és lassú morfológia és költséges kiterjedt funkcionális vizsgálatok helyett 

célszerű, ha van egy olyan jelző, mely alapján az öregedő sejtek egyértelműen azonosíthatók, 

számuk mérhető, izolálhatók és tanulmányozhatók. Amerikai kutatók 1995-ben fedezték fel, 

hogy az idős sejtekben kifejeződik egy ún. öregedés-asszociált béta-galaktozidáz, mely így az 

öreg sejtek egyik legmegbízhatóbb biomarkerének (jelzőjének) tekinthető. Akár egy 

szövetet, akár egy sejttenyészetet megfestve megmutatja az elöregedett sejtek arányát. 

Azóta jónéhány szeneszcencia markert azonosítottak, melyek legnagyobb problémája, hogy 

nem minden szeneszcens sejtben jelenik meg mind, illetve nem specifiukusak, jónéhány más 

állapotban is megtalálhatók. A markereket a 2. táblázatban tüntettem fel. Ezekkel a 

biomarkerekkel vált bizonyíthatóvá, hogy a szeneszcencia nemcsak sejtkultúrában, hanem az 

élő szervezetben is a korral növekszik, élettani jelentősége van és feltehetően hozzájárul az 

öregedéshez.  

 

2. táblázat A szeneszcens sejt biomarkerei 

 

Megjelenés oka Szeneszcencia biomarker 

Lizoszómális biogenezis SA-béta-galaktozidáz enzim aktivitás 

és immuncitokémia 

Telomer rövidülés, károsodás TIF (telomer károsodás indukált 

fókusz): foszforilált γ-hiszton H2AX 

(DNS kettősszál törés) – telomerkötő 

fehérje kolokalizáció 

immunfluoreszcencia 
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DNS károsodás SAHF (szeneszcencia-asszociált 

heterokromatin fókusz): kondenzált 

kromoszómális DNS – HP1 

(heterokromatin protein 1) 

immunfluoreszcencia 

Sejtosztódás leállásához 

vezető jelátvivő molekulák 

p21, p16, p27 (ciklin-dependens kináz 

inhibitorok) 

 

 

Az őssejtek és öregedésük 

A szövetek megújulásáért speciális, önmegújításra és szöveti differenciációra képes 

felnőttkori (adult) őssejtek felelősek. Az őssejtek alakilag egyáltalán nem feltűnő sejtek, és 

csekély számuk miatt létezésük addig feltételezés maradt, míg a modern immunológiai 

technikák és áramlási citometria segítségével azonosítani lehetett őket. Így derült ki, hogy az 

őssejtek speciális rejtekhelyeken, szigetekben (niche – fészek, élőhely), többnyire alvó 

állapotban léteznek. Az őssejtek ma még ismeretelen mechanizmusokkal, a sejtközötti 

állomány közvetítésével érzékelik a szöveti igényt a megújulásra. Ekkor akcióba lendülnek, és 

aszimmetrikus osztódás révén képesek magukat megújítani: minden osztódásnál az egyik 

sejt megőrzi az őssejt tulajdonságokat, a másik sejt pedig a megfelelő szöveti irányba 

differenciálódik, majd intenzív osztódásba kezd (így kis számú őssejt elegendő a szervezet 

megújulásának fedezni). Ez történik pl. olyankor, mikor a napon leégünk, bőrünk lehámlik, de 

alatta nem a hús látszik ki, hanem a megújult bőr (természetesen a durva leégés-okozta 

égési sebeket nem tudja ez a mechanizmus kivédeni). 

Őssejtek nemcsak a megújuló szövetekben találhatók, hanem a posztmitotikus 

szövetekben is, azonban ezekben nehezebb őket osztódásra késztetni, illetve mai tudásunk 

szerint pl. az idegrendszerben az őssejtraktár hamar, már fiatal korban kimerül. Az öregedés 

szempontjából az őssejtkutatás a megújuló szövetek öregedésének megértését segítheti, és 

természetesen segíthet az elöregedett szövetek megújításában. 

Mivel az őssejtek kevesen vannak és ritkán osztódnak, ezért mind a replikatív, mind a 

kronológiai öregedéssel szembe kell nézniük: ennek megfelelőn mind az osztódó, mind a 
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posztmitotikus sejtek hibajavító rendszereit tartalmazzák (ld. később). Vajon hogyan újítja 

meg önmagát, hogyan tartja fiatalon egy felnőtt őssejt? Megfigyelték, hogy az aszimmetrikus 

osztódásnál az őssejt-vonalat vivő sejt  kapja meg az eredeti DNS szálat, így ha netán a 

másolásnál hiba csúszik be, az egy utódsejtet érint és nem fenyegeti az őssejt genom 

integritását. Egy másik ilyen mechanizmus a telomeráz enzim kifejezése, amely a DNS végi 

szakaszait (telomerjeit) hosszabbítja meg (ld. lejjebb): ezért lehet őssejt marker a telomer, 

mert a szervezet leghosszabb telomerjeivel az őssejtek rendelkeznek. Harmadszor, az 

embrionális őssejtek képesek a differenciálódás előtt mindenféle káros fehérjét lebontani az 

ubikvitin-proteaszóma rendszer aktivációjával. 

Az őssejteknek nagy jelentősége van az öregedésben: a felnőttkori őssejtek a kor 

előrehaladtával különféle változásokon mennek keresztül (4. ábra). 

1) Az őssejtek megváltoztatják szöveti identitásukat: pl. az öregedő izomban az izom 

szatellita sejtek (a Wnt jelátviteli útvonal aktivációja miatt) kötőszöveti és 

zsírszöveti irányba differenciálódnak. Amerikai kutatók derítették fel, hogy ezért 

nem maga az őssejt, hanem az öreg szervezeti környezet a felelős. Az őssejteket 

fiatal állatokba ültetve azok eredeti szöveti specificitása visszaállt. Az idős vérképző 

őssejtek nem limfoid (nyiroksejtes), hanem mieloid (fehérvérsejtes) irányba 

differenciálódnak, így a gyulladásos tendencia fokozódik a hatékony immunitás 

terhére. Ennek oka feltehetően a transzformáló növekedési faktorra (TGFβ), azaz itt 

is az időskorral változó szervezeti környezetre adott válasz. 

2) Az őssejt készlet kimerülése, őssejt szeneszcencia: fontos az idegrendszerben (szaglás 

csökkenés, esetleges szellemi teljesítmény csökkenés) és a haj pigmentsejtjeiben 

(őszülés). A túlzott napártalom (gyakori túlzott leéégések) is időskori 

fényártalomhoz, érzékeny, megújulni nem képes bőr kialakulásához vezethet. 

Szeneszcens sejtek figyelhetők meg a szőrtüszőkben (időskori hajhullás), a 

napártalomnak kitett bőrben, valamint a hasnyálmirigy Langerhans-szigeteiben, 

mely csökkenti az inzulintermelő β-sejtek számát. Az utóbbinál a túlzott 

mennyiségű táplálékbevitel nagyobb stresszt, az állandó osztódás az őssejtek 

szeneszcenciája révén 2-es típusú diabéteszt (cukorbetegséget) okozhat. 
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3) Daganatképződés: A daganat nem egyszerűen a korral jár, hanem az egész szervezet 

létét fenyegeti. Az egyik újkeletű feltételezés szerint a daganatok őssejtekből 

származnak. A hipotézis onnan indul ki, hogy az őssejtekben található molekuláris 

mechanizmusok (transzkripciós faktorok, telomeráz) egyaránt megtalálhatók a 

daganatokban, és ezek túltermelése egyidejűleg segíti a malignus transzformációt 

és a szöveti regenerációt (fiatalodást). Bár sok indirekt bizonyíték támasztja ezt alá, 

az egyértelmű kísérleti igazolás várat magára. 

 

Az élet továbbvitele szempontjából fontos, hogy az utód a szülőhöz hasonló 

életlehetőségekkel rendelkezzen. Ennek mechanizmusait élesztőben fedezték fel: az 

anyasejt, melyről az utódok ivartalan szaporodással bimbóznak, képes visszatartani a 

károsodott, aggregált fehérjéket, melyhez egy szirtuin (Sir2) deacetiláz, az aktin citoszkeleton 

és hősokk fehérjék szükségesek. Az ivaros szaporodásnak megfelelő spóraképzésnél azoban 

akármilyen idős az anyasejt, az utódok ugyanolyan várható élettartammal rendelkeznek. Az 

embrionális őssejtek differenciálódásához hasonlóan a károsodott fehérjék – lizoszómális 

autofág mechanizmussal – lebomlanak. Mindezt egy transzkripciós faktor irányítja. A 

transzkripciós faktor kifejezése idős sejtekben is megnöveli az élettartamot. 

 

Miért öregszünk? – az öregedést magyarázó elméletek 

 

Miért öregszünk meg, amikor az elvi lehetősége megvan a jóval hosszabb, vagy akár az 

örök életnek? Az öregedés és halál elkerülhetetlensége nemcsak a tudomány, hanem az élet 

egyik alapkérdése, melyre különböző elméletek születtek.  

 

Evolúciós öregedés-elméletek 

Az öregedés okaira választ kereső teoretikusok egy része a darwini természetes 

szelekcióból és a fajból, mint evolúciós egységből indul ki. Itt az egyedi élet értéke a faj 

életképességének, a természetes szelekciónak a szolgálatába áll. Az evolúciós elméletek 

alapját számos megfigyelés segített letenni. Alapvető, hogy a vadon élő populáció kis 
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százaléka éri el az öregkort, tehát az időskor nem fontos, ezért nem támogatott evolúciósan 

(ezt az evolúcióbiológusok úgy fogalmazzák, hogy nincs szelekciós nyomás alatt).  Így az 

öregedés önmagában nem egy genetikai program eredménye, az öregedést segítő gének 

nem fejlődtek ki. A másik alapkő, hogy a természetes szelekció a gének és az őket hordozó 

fajok fenntartását szolgálja, ezért evolúciós előny a fiatalkori életképesség és termékenység, 

erre nagy szelekciós nyomás hat, „az élőlények erre vannak optimalizálva”. Ebből viszont az 

következik, hogy az életkor előrehaladtával gyengül a génekre ható szelekciós nyomás, így az 

öregkorban káros hatást kifejtő gének, vagy az öregedési folyamatokhoz hozzájáruló hibák 

nem szelektálódnak ki a csírasejtekből, hanem az életkor előrehaladtával az egymás után 

következő generációban felhalmozódnak. Ezt az elméletet mutáció akkumulációs teóriának 

nevezik, és Peter Medawar (1952) nevéhez fűződik, és szépen egybecseng az életkor 

előrehaladtával növekvő megbetegedásekkel, halálozási rátával (vö. Az öregedés definíciója). 

Ezzel is magyarázható az olyan betegségek terjedése, mint a metabolikus szindróma, 

többféle daganat és az Alzheimer kór. 

Az is bekövetkezhet, hogy a kor előrehaladtával nem egyszerűen feldúsulnak amúgy 

közömbös hibás allélok (génvariánsok), hanem jóval aktívabb szerepet játszanak. Meglehet, 

hogy a fiatalkori fejlődést, növekedést és a termékenységet, azaz a faj fennmaradását és 

alkalmazkodását támogató gének előnyös hatásának árát később meg kell fizetni, késői káros 

mellékhatásuk érvényesül. Így az öregedés egy kvázi-szabályozott folyamat. Az 

antagonisztikus pleiotrópia elméletét George Williams dolgozta ki (Williams, 1957), és 

számos, a késői önfenntartásban hátrányos szerepet kapó jelenségben felismerhető. Ilyen pl. 

az erőteljesebb immunműködés, mely a fiatalkorban a baktériumok ellen nagyobb 

védettséget ad, viszont időskorban gyulladásos betegségekhez vezethet. De ilyen az 

élénkebb anyagcsere, mely hosszú távon több szabadgyököt termel és jobban rongálja a 

szervezetet. Ilyen az inzulin-IGF-1 és növekedési hormon által létrehozott erő és nagyobb 

testméret, mely a túlélést, táplálékszerzést segíti, azonban korai halandósághoz vezet. A 

szövetek túl intenzív igénybevétele, megújulása korai kimerüléshez, szeneszcenciához vezet 

(mint pl. az élsportolók izomzata). És az olyan gének, melyek testünk hatékony 

energiaraktározásához és felhasználásához segítenek a fiatalkori növekedésben és 

szaporodásban, változatlan táplálékmennyiség mellett elhízáshoz és cukorbetegséghez 

„segíthetnek” akkor, amikor már nem olyan aktív az életünk.  
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Tom Kirkwood ismerte fel, hogy az egyed egy meghatározott erőforrás-raktárral 

gazdálkodhat, és ezt meg kell osztania saját növekedése, önfenntartása és a fajfenntartás 

között (5. ábra). Ezért van az, hogy betegség és lábadozás alatt kevéssé vagyunk aktívak, 

pihenést igénylünk. És ezért van az is, hogy a gyermekkori súlyos betegségek és hiányok 

fejlődésbeli elmaradáshoz vezetnek. Az energiát az anyagcsere a táplálékból állítja elő, ezért 

a mennyiségi és minőségi alultápláltság növekedésbeli elmaradás mellett a szaporodást is 

gátolja, hiszen az önfenntartás és a túlélés prioritást kap. Mivel testi adottságaink a 

fajfenntartás szolgálatában állnak, ezért ha a nemzőképes kort túlhaladtuk, nem szükséges 

költséges energiát fektetni a test fenntartásába (akár egyedi szinten van utódunk, akár 

nincs), hisz ennek reménye elveszett. Ezért az önfenntartó mechanizmusok fokozatosan 

takarékra állnak, és nem védenek meg annyira a környezeti ártalmaktól. Ez az eldobható test 

elmélete (Kirkwood, 1977). Az elméletet támogató megfigyelések között említendő az, hogy 

a maximális önfenntartás  és a növekedés/fajfenntartás kölcsönösen kizárja egymást: a 

hosszabb életű egyedek jóval ellenállóbbak, cserébe gyakran kisebb testmérettel és csökkent 

szaporodóképességgel rendelkeznek, mely leginkább szűkös körülmények között 

szembetűnő. Az erőforrás áthangolást enyhe stresszekkel lehet elérni (5. ábra). A kalória 

csökkentés (ld. később) hatása is ehhez hasonló: megnyúlt élettartam, kevesebb betegség, 

és kisebb testméret és utódszám. Szerencsére az útóbbi időben felfedezett élettartamnövelő 

beavatkozások nem feltétlenül járnak csökkent szaporodóképességgel, sőt, pl. a guppik 

esetén az őket veszélyeztető ragadozó halak eltávolításával, ha elegendő erőforrás áll 

rendelkezésre, egyidejűleg nő a várható élettartam és az utódszám. 

Mindkét elméletet alátámaszthatják azok a kíséreletek, melyek során a laboratóriumban 

hosszú életű mutánsokat versenyhelyzetbe hozták normál társaikkal: az egyik ilyen volt, hogy 

mitokondriális mutáns és vad típusú egereket télen elengedtek Szibériában, majd tavasszal 

szinte csak vadakat gyűjtöttek be: a laborban jobb mitokondriális funkciót mutató állatok 

elpusztultak. A normál fonálférgek együttélve pedig simán kiszorították a matuzsálemi kort 

megélő inzulinreceptor mutánsokat. Tehát a faj fenntartása szempontjából a gyors 

növekedés és szaporodás valamint az alkalmazkodóképesség elsődleges és támogatott.  

A fentiek alapján az öregedés a hatékony alkalmazkodás és utódlás mellékhatása, vagy 

akár az érte fizetendő ár, szűkös erőforrások idején. Bár nem konkrét elmélet, de 
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evolúciósan igaz, hogy egy új generáció, amely az elődök legtöbb vívmányából a hasznosakat 

megtartva tiszta lappal indul, esélyesebb a változásra, a megújulásra és a túlélésre. Az is igaz, 

hogy ha nem lenne öregedés és halál, az egymást követő generációk sokkal véresebb 

versenyt vívnának egymással a helyért, és a régi generációk bebetonoznák magukat a biztos 

pozíciókba, ezáltal elejét véve a változásnak (melyre számos társadalmi analógiát találunk). 

Így az öregedés evolúciós jelentősége egyértelmű. Ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy 

vajon milyen mechanizmusokon keresztül valósul ez meg? 

 

Mechanisztikus öregedés-elméletek 

A mechanisztikus elméletek az öregedés során megfigyelhető egyedi, de tudományosan 

reprodukálható jelenségeket foglalják rendszerbe, melyek így magyarázatul szolgálhatnak az 

öregedés okaira. Az első öregedéselmélet az élet-sebessség (rate-of-living) teória, mely 

feltételezte, hogy minden fajnak adott számú légvétel, szívdobbanás, illetve metabolizált 

oxigén áll rendelkezésére. Az elmélet pontosan arra nem ad választ, hogy egy fajon belül 

miért él valaki rövidebb vagy hosszabb ideig. Tudományosan jóval megalapozottabb a 

hibakatasztrófa elmélet. Azon alapul, hogy pl. mutációkkal (ld. mutáció akkumuláció elmélet) 

vagy a transzlációs apparátus hűségének csökkenésével (ld. eldobható test elmélet) a 

képződő fehérjéinkben felszaporodnak a hibák. Mivel a transzlációs apparátus maga is 

fehérje alapú, ezért ez tovább rontja a helyzetet, ördögi kör keletkezik, mely katasztrófába 

torkollik. Bár a transzláció hűségének romlását az akkori kevésbé érzékeny módszerekkel 

nem sikerült igazolni, manapság egyre több adat lát napvilágot, miszerint a transzláció és a 

fehérje anyagcsere központi szerepet játszik az öregedésben (ld. később).  

A mitokondriális mutációs teória a mitokondriumok hibakatasztrófa elmélete: az idősödő 

sejt mitokondriumai kevesebb energiát és több káros anyagot termelnek, amely tovább 

rongálja a működésüket, és a sejtek energia hiányához, majd halálához vezet. Az elméletre 

számos bizonyíték létezik: számos mitokondriális betegség korai öregedéssel jár, az öregedő 

mitokondriumok működése tényleg romlik. Talán a legbeszédesebb bizonyíték az, hogy egy 

elrontott, hibákat generáló mitokondriális DNS polimerázt kifejező transzgén egér korábban 

hal, azonban ennek hátterében nem az energetikai inkompetencia, hanem a károsodott 

mitokondriumok által elindított apoptotikus folyamatok állnak. 
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Jól kapcsolódik ide az öregedés szabadgyök elmélete (Harman, 1956), mely szerint főként 

az aerob anyagcsere (sejtlégzés) melléktermékeként keletkező reaktív oxigén specieszek 

(ROS) általi makromolekuláris károsítás vezet öregedéshez. Szabadgyökök keletkeznek ezen 

túl külső hatásból (pl. táplálkozással jutnak a szervezetbe a nitritek-nitrátok, légzéssel is 

bejuthat a szervezetbe az a fotokémiai szmog során keletkező ózon és a cigarettafüst), illetve 

a fehérvérsejtek is részben szabadgyökök segítségével pusztítják el a mikroorganizmusokat, 

így a krónikus gyulladásos betegségek is jelentős szabadgyökterheléssel járnak. A kor 

előrehaladtával növekszik a ROS-termelés és csökken az antioxidatív védelem, így növekszik 

az oxidatív stressz. A szabadgyökök károsítják a DNS-t, a fehérjéket és lipideket, és 

módosítják a jelátviteli folymatokat. Az elmélet sokáig a legerősebb hatással volt a kutatásra, 

azonban pont a reaktív oxigén specieszek jelátvitelben betöltött szerepének jobb 

megismerése szorította háttérbe a kaotikus oxidatív károsodás mint kóroki tényező szerepét, 

és ma egyre inkább egy kifinomultabb, a szabályozásban történő változások felé tart a 

tudományos kutatás iránya.  

A szomatikus mutációs teória szerint az öregedés főként a nukleáris DNS-ben 

felhalmozódó mutációknak tulajdonítható. A mutációk köszönhetők egyrészt a növekvő 

oxidatív stressznek, másrészt a DNS hibajavító mechanizmusok gyengülésének. Az utóbbi 

évek hoztak áttörést az öregedés (celluláris szeneszcencia), mint daganat elleni védő 

mechanizmus felismerésében. A sejciklus szabályozásában résztvevő gének mutációja 

ugyanis a sejtek kontrollálatlan szaporodásához, azaz rákhoz vezethet. Amennyiben a sejt 

visszafordíthatatlanul leállítja az osztódást, ez megkíméli a szervezet életét, és hosszabb 

távon a szervezet osztódó sejtjeinek fogyásához, a megújuló szövetek elöregedéséhez vezet.  

Ennek molekuláris mechanizmusa is ismert (ld. később).  Összefoglalva, mai ismereteink 

szerint a mutációk inkább a daganatképződésben játszanak szerepet, a szeneszcencia pedig 

egy ez elleni védekező mechanizmus. 

A telomer elmélet a kromoszómák végi szakaszait (telomer régióit) állítja fókuszba, és 

kapcsolatban áll a szomatikus mutációkkal és a szabadgyökökkel is. Az egyenes 

kromoszómák az ivaros szaporodáshoz szükségesek, mert az anyai és apai kromoszómák a 

meiózis során így tudnak egymáshoz képest azonos régióikkal elrendeződni, mely a pontos 

rekombináció (az anyai és apai örökítőanyag újfajta kombinációja) feltétele. Igen ám, de a 
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telomer régió egyrészt rövidül, másrészt nagyon sérülékeny és törékeny, és ha elér egy 

kritikus rövidséget, a sejt a genetikai anyag sérülésétől vagy daganatképződés veszélyétől 

tartva a szomatikus mutációknál már említett mechanizmussal leállítja az osztódását (ún. 

replikatív szeneszcencia). Ebből a szemszögből az öregedés a szexuális szaporodás révén 

megvalósuló változatosság, az individualitás ára. 

 

Az öregedés integratív elmélete 

Az eldobható test elméletet és a többi elméletet integráló teória Tom Kirkwood és Steven 

Austad (1997) nevéhez fűződik. Szerintük az öregedés nem genetikailag programozott, 

hanem véletlenszerű folyamat. Ehhez nem egyetlen kóroki történés, hanem a környezetből 

érkező kihívások összessége vezet el, melyek között találhatjuk az oxidatív stresszt is. A 

környezeti ártalmak ellen a szervezet védekező mechanizmusai (DNS-hibajavítás, 

antioxidatív fehérje homeosztázis és fehérje-turnover, immunválasz, stb.) veszik fel a 

küzdelmet. Az élettartamot a kettő komplex kölcsönhatása határozza meg és a nyílt 

rendszerekre igaz törvényszerűségeknek engedelmeskedik. Jól kapcsolódik ide az 

antagonisztikus pleiotrópia elmélete, miszerint a fiatalkorban a növekedést támogató 

mechanizmusok aktivitása öregít, mert károsodást okoz és csökkenti az önfenntartó 

mechanizmusok hatékonyságát. A védekező-önfenntartó rendszerek robusztussága 

genetikailag meghatározott, azonban megfelelő mértékű ingerekkel tréningezhető, karban 

tartható. A megfelelő mértékű ingereket pedig a megfelelően időzített környezeti kihívások 

és közöttük megfelelő mértékű regenerációs periódusok jelentik, mely alatt a szervezet 

feltöltődik, kipiheni az alkalmazkodás fáradalmait. Az öregedés tehát el nem kerülhető, de a 

róla szerzett ismereteink eredményeképpen befolyásolható. De vajon mit tudunk a 

környezeti kihívásokról és az önfenntartó mechanizmusokról? 
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Az öregedés és a stressz 

 

A stressz, mint változásra késztető hatás 

Selye János 1951-ben ismerte fel, hogy az élőlények a környezeti változásokra általános 

adaptációs válasszal reagálnak. A környezeti változásokat röviden stressznek hívjuk, mely 

feszültséget, igénybevételt, megpróbáltatást jelent. A stressz, vagy stresszek sokfélék 

lehetnek, jöhetnek a külvilágból illetve a belső környezetből (saját testünkből) egyaránt. A 

stresszek közös ismertetőjegye, hogy a szervezet egyensúlyát megbolygatják, rövidebb-

hosszabb távon az élőlény létét fenyegetik. Mivel ez egy veszélyhelyzet, a szervezet komplex 

alkalmazkodási választ mozgósít, melynek célja a veszély elhárítása, és egy új, a megváltozott 

körülményekkel összhangban levő egyensúlyi állapot kialakítása (6. ábra). Ennek a rendkívül 

bölcs, sokrétű válasznak mindig van egy minden egyes stresszben, azaz általánosan 

megjelenő része, mely a veszély létét hirdeti, illetve mozgósítja a szervezetet. Ilyen a 

neuroendokrin rendszerben a szimpatikus idegrendszer aktiválódása (a jól ismert Cannon-

féle vészreakció), az immunrendszerben pedig a láz és a gyulladás. Ugyanekkor vannak az 

adott stresszre, helyzetre specifikus elemei. Pl. az idegrendszer és a hormonrendszer 

céltudatos tevékenysége (pl. ha lecsökken a vércukorszint, egyidejűleg az éhségérzet 

hatására nyugtalanok leszünk és táplálékot keresünk, illetve a vércukorszintet növelő 

glukagon szintje nő, az azt csökkentő inzulin szintje csökken, és a vércukorszint emelkedik). 

Egy adott fertőzés esetén az azt okozó kórokozóra specifikus, annak elpusztítására törekvő 

hatékony immunválasz aktiválódása is ilyen célzatos, specifikus stresszválasznak tekinthető. 

Az általános stresszválaszok erősítik a specifikus válaszokat, illetve leállítják a magasabb 

rendű működéseket: ilyenkor az egyed erőforrásait a saját fennmaradásának (önfenntartás) 

szolgálatába állítja, a növekedésre és a fajfenntartásra fordított erőforrások csökkennek, 

vagy kimerülnek (ld. Evolúciós öregedés-elméletek). Ezért ezeket a stressz-reakciókat 

önfenntartó mechanizmusoknak is nevezzük (a hibajavító, védekező és önfenntartó 

mechanizmusokat szinonímaként használom). A veszéllyel történt sikeres megküzdést 

követően új egyensúlyi állapot áll be. Ennek stabilizálódásával megszűnik a veszély érzete, a 

költséges önnfenntartó stresszreakciók takaréklángra állnak, a szervezet feltölti 

energiaraktárait, és újra több erőforrás jut a növekedésre és a fajfenntartásra. Felmerül a 

kérdés, hogy akkor a stressz káros vagy hasznos? 
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Homeodinamika 

Hogy egy stressz káros-e vagy hasznos, eldönthetjük a stressz és az általa elért változás 

hosszabb távú hatásait mérlegelve. Amennyiben egy stressz a szervezet megerősödését 

segíti, azt hasznosnak, építőnek, míg ha a szervezetet gyengíti, ellehetetleníti, azt károsnak, 

rombolónak definiáljuk. Egyszerűen fejezi ezt ki a közmondás: „Ami nem öl meg, megerősít”. 

Azonban a képlet ennél kissé összetettebb, és a kimenetelt a stressz mértéke és időtartama 

(dózisa), valamint a szervezetre gyakorolt károsító és alkalmazkodást kiváltó hatása 

határozza meg. Ezt homeodinamikának nevezzük, jelezve a kétszáz éves homeosztázis 

fogalmához képest annak jóval dinamikusabb és flexibilisebb voltát. 

Ezek alapján a stressz dózisának növelésével négy állapotot, tartományt jelölhetünk ki (7. 

ábra): 

1. Hormézis (kondícionáló stressz): a stressz által okozott károsodás nem észlelhető, 

illetve elhanyagolható a védekező-önfenntartó válaszreakciók erejéhez mérten. 

Ilyen pl. egy intenzív edzés, mely után pihenve erősebbnek érezzük magunkat, vagy 

egy vírusfertőzés, melyből pár nap alatt kigyógyulunk). Fontos, hogy egy ilyen kis 

mértékű károsodás váltja ki a leghatékonyabb védekező reakciót. Igaz az is, hogy 

minden méregből és károsító hatásból elő lehet állítani olyan kis dózisú 

„hormetint”, melynek romboló hatása eltörpül a szervezetet stimuláló 

gyógyhatásnál. Sok természetgyógyászati és a többezer éves medicinák tradícionális 

módszerei működnek így, felhasználva a szervezet természetes öngyógyító 

potenciálját, illetve annak a legkülönfélébb anyagok és beavatkozások általi 

stimulációját. 

2. Stressz: a hatás dózisának fokozásával a stressz által okozott károsodás jelentős, 

azonban az önfenntartás erőteljesebb, a hibákat jelentős erőforrás befektetéssel 

kijavítja. Így rövid távon a szervezet erősödik, vagy visszanyeri előző egyensúlyát. 

Egy ilyen stressz hosszabb távon kompenzált, viszont a szervezetre plusz terhet rakó 

működést eredményez. Ilyen egy élsport intenzív felkészülési időszaka, mely után 

nagyobb pihenés szükséges, vagy egy viharos betegség, melyet ki kell hevernünk, és 

ha nem győzzük le, akkor visszaeshetünk. 
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3. Distressz: ebben a tartományban a károsodás dominál, a hibajavítás már nem tudja 

teljesen elhárítani, ezért a szervezet tartósan egyensúlyát veszti, erőforrásai 

hanyatlanak. Ide tartozik egy túledzés miatti teljes kimerülés (pl. az inak 

túlnyújtása), vagy az olyan krónikus sorvasztó betegségek, melyek lassabban vagy 

gyorsabban súlyosbodnak, és külső segítség, orvosi beavatkozás nélkül felemésztik 

erőtartalékainkat. Igaz az is, hogy bármilyen pozitív hatás dózisát fokozva lehet 

distresszt előállítani („jóból is megárt a sok”, illetve „arany közép”). 

4. Halál: a stresszor végül a védekezőreakciók kimerüléséhez, a szervezet pusztulásához 

vezet. 

5. Az ötödik, pontosabban nulladik állapot az, amikor nincs stressz, és a szervezet 

feltöltődik, regenerálódik, vagy éppen semmit sem tesz (alvás, pihenés).  

Azt, hogy egy stressz melyik tartományba esik, a szervezet védekezőműködéseinek 

felkészültsége határozza meg. Pl. ugyanaz a távolság egy gyakorlott futónak hormetikus, míg 

egy edzetlen embernek stresszes lehet.  

A szervezet fittségét, alkalmazkodóképességét a különböző állapotokban eltöltött idő 

aránya határozza meg. Ha pl. valamely élőlény kizárólag a nulladik fázisban van, szervezete 

ellustul, a védekezőműködései lanyhulnak, ezért egy enyhe környezeti kihívás is distresszt 

idézhet elő. Ugyanígy jár az a szervezet, amely túlterheli magát, és erőforrásait az állandó 

distressz gyengíti le. Mielőtt valaki egy állandó hormetikus állapotot jelölne ki optimálisnak, 

érdemes tudni, hogy minden tartománynak megvan a jelentősége, és egy jól felvértezett 

ellenálló szervezet kialakításához a megfelelő hormetikus stresszek mellett egyaránt 

szükséges a teljes pihenés (alvás), és az időnkénti nagy distressz (pl. egy maratoni táv 

lefutása). 

 

Az öregedés, mint fokozódó distressz 

Hogyan függ össze az öregedés és az élettartam a stresszel? Egyrészt úgy, hogy az életkor 

előrehaladtával az önnfenntartó mechanizmusok ereje, az alkalmazkodóképesség gyengül 

(ld. Eldobható test elmélet). Így a korábban akár hormetikus tartományba eső stresszek az 

idő múlásával átkerülnek a stresszes, mjad distresszes tartományba. Erre a hétköznapi 

életből példa, hogy egy idősebb felnőtt ember általában jobban elfárad egy 
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sporttevékenység, kirándulás után, mint egy fiatalabb, illetve egy kisebb nátha az idős 

szervezetben súlyos tüdőgyulladást okozhat. 

Az öregedést a túlzott mértékű stressz gyorsíthatja is: pl. a nem megfelelő gondossággal 

űzött élsport az ízületek és az izomrendszer túlzott stresszelésével, igénybevételével annak 

idő előtti kimerüléséhez, korai öregedéséhez vezet. Ezzel szemben, ha szervezet 

rendszeresen kisebb intenzitású stresszeknek van kitéve (pl. mértékletes sport, kihevert 

heveny betegségek), akkor az önfenntartó mechanizmusok rendszeres stimulust kapnak, 

ezért erőteljesebben működnek. Ennek következtében a szervezet öregedési folyamatai 

késleltethetők. Számos modern orvostudományi kutatás foglalkozik különböző 

stresszválaszokat aktiváló gyógyszerek fejlesztésével. 

 

A  replikatív kompartment öregedése – celluláris szeneszcencia 

 

Az öregedés a létezés minden szintjén megnyilvánul. Az élő szervezet alapvető építőkövei 

a szerves makromolekulák, a nukleinsavak, a fehérjék és a lipidek. Ezekben számos 

molekuláris változást azonosítottak az öregedés során és az öregedés-kapcsolt 

betegségekben, legismertebbek az oxidatív módosulások. A módosulások megváltoztatják a 

makromolekulák szerkezetét, információtartalmát, működését, eloszlását, mely kóroki 

szerepet tölthet be az öregedésben. A DNS károsodása és a sejtöregedés között derítettek 

fel először ilyen kapcsolatot. 

 

A DNS szerveződése és változásai az öregedés során 

A dezoxiribonukleinsav (DNS) a genetikai információt tárolására és kifejeződésére 

kifejlődött makromolekula. Felépítésében központi szerepet töltenek be a hidrofób aromás 

szerkezetű bázisok (adenin, timin, guanin, citozin). Mivel ezek sérülékenyek, a DNS-t bázikus 

(hiszton) fehérjék csomagolják be, az így kialakuló szupramolekuláris komplex neve 

kromatin. A kromatin becsomagoltsága különböző lehet, a laza eukromatintól az egészen 

kompakt heterokromatinig, a kromoszómákig terjedhet. Minél tömörebb, jobban csomagolt 

a kromatin, annál jobban védett a DNS a károsodásoktól és annál könnyebb szállítani, 
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azonban annál kevésbé hozzáférhetők a gének a transzkripciós faktorok számára, hogy róluk 

a transzkripció során RNS íródjon át. Az erőteljes transzkripciót folytató sejtek (pl. 

idegszövet) mellett paradox módon mégis az intenzíven osztódó szövetek DNS-e a 

legsérülékenyebb, hiszen a folyamatos osztódás szintén élénk transzkripciós aktivitást 

igényel. A DNS károsodásait a 3. táblázat mutatja. 

 

3. táblázat A DNS véltozásai az öregedés során 

 

Genetikai információ szintje Változás az életkorral 

Bázisok Mutációk: 

oxidatív és fotokémiai módosulások 

keresztkötések 

lehasadás 

spontán mutáció (hibás replikáció) 

Cukor-foszfát lánc A folytonosság megszakadásai: 

hélix torzulásai (láncközti 

keresztkötések) 

egyes szál és kettős szál szakadások 

kromoszóma törések 

kromoszóma transzlokációk 

Kromatin fehérjék poszttanszlációs módosulások 

változásai 

kromatinszerkezet és gének 

elérhetőségének változásai 

génkifejeződés változásai 

Nukleáris állványfehérjék Háromdimenziós nukleáris 

architektúra változásai 
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Mint korábban már említettem, az egyik fő öregedéselmélet azon a megfigyelésen alapul, 

hogy a DNS károsodások felhalmozódnak a kor előrehaladtával. A DNS károsodása genom 

instabilitást okoz, amely a DNS megkettőződését, transzkripcióját, a génekben tárolt 

információt, valamint a kromatin magasabbrendű szerkezetét is befolyásolja. Mindez sokféle 

módon vezet a sejtek diszfunkciójához (helytelen működéséhez). Ez az enyhe 

működészavartól az osztódás átmeneti vagy visszafordíthatatlan leállásán (szeneszcencia), 

vagy a kontrollálatlan osztódáson (daganat) át a károsodott sejt haláláig terjedhet. 

Mindegyik részvételét vagy változását kimutatták az öregedési folyamat során. 

A DNS folyamatosan ki van téve a legkülönfélébb kémiai módosulásoknak. Ezeket mai 

tudásunk szerint legfőképpen egyrészt belső források, mint az anyagcsere során képződő 

ROS-ok, valamint külső források, mint a környezeti (röntgen és radioaktív) sugárzások és 

kémiai ártalmak okozzák. A leggyakrabban a bázisok sérülnek, bár nem ritka a DNS cukor-

foszfát gerincének módosulásai sem. Ezidáig több, mint 70 oxidatív bázis módosulást 

azonosítottak, melyek között leggyakrabban hidroxil- illetve oxo-származékok fordulnak elő. 

Az oxidatív módosulások zöme, főleg az idősödő szervezetben, a mitokondriumokban 

történik. Némely oxidált bázis szerkezete megváltozik, nem a számára megfelelő bázissal 

párosodik, így a DNS replikációja (megkettőződése) során mutáns nukleotid épül be vele 

szemben (ún. ’mismatch’). Pl. a 8-oxoguanin citozinként viselkedik, ezért a normálisan vele 

szemben levő citozin helyett adenint épít be a DNS polimeráz, így az oxidatív stressz-okozta 

változás továbböröklődik az utódsejtbe. Ez a guanin-timin csere egyébként a humán 

daganatok egyik leggyakrabban előforduló mutációja. A 8-oxoguanin emellett a DNS oxidatív 

stressz- és öregedés-okozta változásának egyik megbízható markere, ami összekapcsolja az 

öregedésben szerepet játszó oxidatív stresszt, a génmutációkat és a daganatos átalakulást. 

Egyetlen sejtünkben naponta több, mint 104 DNS károsodási esemény történik. 

Tekintetbe véve a humán genom 109 bázispárnyi nagyságát és az ember mintegy 1015 sejtjét 

ez bizony nem kis szám. Kész csoda, hogy az utcára kilépve nem Jabba-szerű, vagy a Csillagok 

Háborújából ismert más mutáns lények jönnek szembe velünk (és mi sem válunk azokká). Mi 

biztosítja azt, hogy megőrizzük genetikai információnk integritását? 
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DNS hibajavító mechanizmusok, genotoxikus stressz 

A DNS hibajavítás az önfenntartó mechanizmusok közé tartozik, melyet a genotoxikus 

stressz aktivál. Ha nem lenne, a genetikai információ instabilitása következtében sokkal 

gyakrabban fordulnának elő riasztó fejlődési rendellenességek, vagy daganatok. Azonban 

sajnos még ezek birtokában is történnek az ezek kapacitását meghaladó szörnyű tragédiák, 

mint a hirosimai atomtámadás, vagy akár a thalidomid nevű gyógyszer hatásaként megjelent 

betegségek, fejlődési torzulások. Egyéb öröklődő genetikai betegségek, melyek éppen ezen 

mechanizmusokat érintik (mint pl. a Werner szindróma), rávilágítottak a genom 

integritásának megőrzésének öregedésben játszott szerepére (ld. később). Az egyes 

hibajavító mechanizmusokat a 4. táblázatban tüntettem fel, ezek mechanizmusáról további 

irodalmat érdemes tanulmányozni. Természetesen nem jeleztem a DNS polimerázok 

hatékony korrekciós aktivitását, mely a DNS rendkívül pontos másolásának kulcsa. 

Kiderült, hogy a mitokondrium saját genetikai állományát, feltehetően a magas oxidatív 

stressz következtében külön ebben a kompartmentben működő bázis excíziós repair 

mechanizmus védi. Ennek defektusa bizonyos eredmények szerint neurodegenerációval 

(idegsejtpusztulással) kapcsolódhat. Ezt olyan kísérletekkel is megerősítették, melyek során 

egerekben kikapcsolták a mitokondriális DNS polimeráz korrekciós aktivitását. Ezek az egerek 

a korai öregedés tüneteit mutatták, különösen a nem osztódó, azonban a mitokondrium 

energiatermelésére nagyban támaszkodó szövetekben, mint az agy, a szív- és a vázizom. A 

humán mitokondriális DNS mutációk ugyanezekben a szövetekben hoznak létre súlyos 

kórképeket (ún. mitokondriális betegségek). 

4. táblázat A DNS hibajavító mechanizmusok 

 

DNS hibajavítás fajtája DNS károsodás, 

melyet javít 

Öregedéshez kapcsolódik? 

Bázis excíziós repair (BER) oxidatív módosulások, 

alkilálás, 

spontán hidrolízis 

Igen 

Nukleotid excíziós repair 

(NER) 

fotokémiai 

módosulások, 

Igen 
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Az egyes nukleáris DNS hibajavító mechanizmusok szerepéről súlyos humán betegségek, 

ún. szegmentális progériák tanúskodnak (5. táblázat). A progéria korai viharos öregedést 

jelent, míg a szegmentális arra utal, hogy az öregedés tünetei nem minden szövetet, hanem 

csak egyes szöveteket érintenek. A szóban forgó betegségekben szerepet játszó gének 

mutációit jórészt azonosították, a sokféle tünet a sokféle mutációnak, illetve az individuális 

fehérjék valamely repair-mechanizmusban játszott szerepének köszönhető. Ezen túl 

természetesen az egyes szövetekben folyó anyagcsere különböző, így a domináns DNS-

károsodások is eltérőek lesznek, melyek különböző repair-mechanizmusokat vesz igénybe. 

Erre jó példa a bőrt érő ultraibolya sugárzás, mely főképp a nukleotid excíziós repairt igényli 

(a megfelelő betegségekben, pl. a xeroderma pigmentosumban ezért fényérzéknység, 

bőrelváltozások és bőrrák fordul elő). Számos mutáció (pl. a Werner szindróma) nemcsak a 

repairt, hanem az általános transzkripciót is károsítja, ezért a következményes idegrendszeri 

károsodás súlyos demenciát (elbutulást) okoz. A legtöbb betegség megfelelőjét a mutáns 

gén ortológját hordozó transzgén egerekben is létrehozták, azonban néha meglepetés érte a 

kutatókat: pl. a xeroderma pigmentosum egérmodelljében nem figyelhető meg korai 

öregedés. Szintén kérdést vet fel, hogy pl. a Bloom szindróma nem jár korai öregedéssel, 

azonban itt tragikus módon az egyébként időskorban előforduló daganatok fiatalkorban 

kifejlődnek. Mindezek mutatják a DNS integritásának mind az öregedésre, mind a daganatok 

kifejlődésére kifejtett jelentős hatását, ezen felül további vizsgálatokat tesznek szükségessé a 

DNS hibajavítás és az öregedés kapcsolatának tisztázására. 

 

 

mutagének, 

karcinogének 

Mismatch repair (MMR) hibás bázispárosodás Nem ismert (daganat) 

Rekombinációs repair (RR) sugárzások, DNS-

keresztkötők 

Nem ismert (daganat) 

Replikációs villa leállítás Komplex DNS 

szerkezeti zavarok 

Igen 
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5. táblázat Szegmentális progériák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kromoszómális szerkezet az egyik legsérülékenyebb képződmény, amit az emberi 

sejteknek fent kell tartani az életük során. Ráaadásul a gének nem véletlenszerűen 

rendeződnek el a sejtben, hanem bizonyos, különböző kromoszómán elhelyezkedő, 

funkcionálisan kapcsolt DNS szakaszok egymás mellé rendeződnek, és speciális 

csomópontokat hoznak létre, mely segíti a kifejeződést, egyúttal bonyolult háromdimenziós 

rendet hoz létre. Régóta gyanítják, hogy ezen szerkezet rendezettség csökkenése 

Betegség Tünetek Érintett gének és szerepük 

Werner szindróma Korai öregedés: 

őszülés, hajhullás, 

szürkehályog, korai 

halál (50 év) 

Werner-fehérje: NER és 

RR, telomer védelem 

Cockayne szindróma Csontsovány 

törpenövés, 

madárszerű arc, 

általános sorvadás, 

agysorvadás, 

fényérzékenység (rák 

nélkül), halál 

tizenéves korban 

CSA és CSB fehérjék: NER 

és BER 

Xeroderma pigentosum Fényérzékenység, 

UV-okozta bőrrák 

1000-szeres kockázat, 

más rákok, esetleges 

agysorvadás 

XP fehérjék: NER 

Bloom szindróma Életkorfüggő rákok 

korai megjelenése 

BLM fehérje: számos repair, 

RR, komplex DNS-

struktúras védelme 

Hutchinson-Gilford 

progéria 

Drasztikus torzulások 

és korai öregedés  

Lamin A: nukleáris 

állványzat, komplex DNS 

rendezettség biztosítása 
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hozzájárulhat az öregedéshez. Erre a legszembetűnőbb bizonyítékot a Hutchinson-Gilford 

progéria mutatja, melynek hátterében a sejtmag szerveződésében kulcsszerepet játszó lamin 

A defektusa áll. Ez az egyetlen struktúrális mutáció megbontja a nukleáris architektúrát, 

transzkripciós változásokat, károsodott DNS-hibajavítást, genom instabilitást és fokozott 

sejtpusztulást idéz elő. Elképzelhetjük ezt olyan változásként, melynél egy bombatámadással 

szétrombolt városban kéne a közlekedést biztosítani. Így vált ki a rendezetlenség fokozott 

sebezhetőséget a genotoxikus stresszel szemben, és idő előtti öregedést.  

 

A telomer régió és a celluláris szeneszcencia 

Felmerül a kérdés, hogy vajon a DNS bármely szakasza ugyanolyan érzékenységet mutat a 

genotoxikus stresszel szemben, vagy van kitüntetett szakasz? Barbara McClintock úttörő 

munkája után fél évszázaddal a Nobel-díjas Elizabeth Blackburn és Carol Greider kísérletei 

nyomán derült fény arra, hogy a kromoszómák végi (telomer) részei több tekintetben 

speciálisak. Szerkezetét tekintve a telomer régió TTAGGG oligonukleotid szekvenciák 

ismétlődése, mely humán sejtekben mintegy 15-20 kilobázis nagyságú. A telomer DNS 

szakasza visszahajló hajtűt formál, melyhez egy hat fehérjéből álló komplex kötődik, ezt 

shelterinnek nevezik. A telomer nukleotidláncát a telomeráz nevű enzim a saját RNS 

templátját felhasználva képes meghosszabbítani. Telomeráz enzim fejeződik ki a nagy 

megújulási kapacitással rendelkező embrionális és felnőttkori őssejtekben, valamint a 

daganatsejtekben.  

A telomer-telomeráz rendszer funkciói 1) a genom integritásának biztosítása, 2) a 

kromoszómavégek védelme, 3) mitotikus óra működése és 4) a sejtöregedés mint 

daganatellenes védelmi mechanizmus működtetése. Az alábbiakban ezeket mutatom be 

részletesen. 

1) A genom integritás és sejtek osztódási potenciáljának biztosítása: A DNS polimeráz nem 

képes az egyenes kromoszómák végeit megkettőzni (vég-replikációs probléma), így minden 

sejtosztódás során a kromoszómák mintegy 50-60 bázispárral rövidülnek. A telomer 

ismétlődő nem-kódoló szekvenciája pufferként gátolja, hogy a kódoló génekből információt 

vesszen el. Ezzel összhangban a telomer hosszúság bizonyos sejttípusok biológiai korának és 
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bizonyos életkorfüggő betegségek markere (más esetekben azonban nem, és az egyed 

életkorát sem mutatják!). Az oxidatív stressz a guanin-gazdag szekvenciákat erősebben 

károsítja, így feltehető, hogy a telomer régió mintegy csaliként begyűjti a szabadgyököket és 

megvédi a genom többi részét a genotoxikus stressztől. Erre utal az is, hogy a DNS 

hibajavításban kulcsszerepet betöltő RecQ helikázok fontosak a telomer sérülések 

kijavításában is. 

2) A kromoszómavégek védelme a fúziótól és a kromoszómák szétválásának biztosítása: 

Ha nincs shelterin sapka, a kromoszómavégeket a DNS hibajavító rendszer DNS kettős-szál 

törésnek ismeri fel és egy másik kromoszómához csatolja, amely a kromoszómák számának 

instabilitásához és egyenlőtlen megoszlásához vezet. A telomerkötő fehérjék egyike segíti a 

telomeráz bekötését és a telomer meghosszabbítását. 

3) Mitotikus óra és az óra visszaállítása az utódok sejtjeiben: A kritikus telomer rövidülés a 

telomerkötő fehérjék leválásával elindítja a genotoxikus stresszválaszt (DNA damage 

response), mely a sejt osztódásának irreverzibilis leállásához (szeneszcencia), ennek 

hiányában a sejt apoptózisához vezet. A választ a jól ismert ATM-Chk-p53-p21 tengely 

közvetíti (8. ábra). A p21 fehérje szintjének emelésével a sejtciklust a G1 fázisban lehet 

kísérletesen gátolni, és a replikatív szeneszcencia fenotípusát létrehozni. A p21 

aktivációjához vezető mechanizmusok (pl. p53) gátlásával a szeneszcencia visszafordítható. 

Egy humán kötőszöveti sejt (fibroblaszt) kb. 60 osztódásra képes, melyet felfedezőjéről 

Hayflick-korlátnak nevezünk. Az ún. replikatív szeneszcencia fontos szerepet játszik a 

megújuló szövetek öregedésében. A megújuló szövetek sejtjeinek pótlásáról a felnőttkori 

őssejtek gondoskodnak (melyek a pl. bőr és bélhám alsó rétegében vagy a vérben, 

csontvelőben is megtalálhatók). A felnőttkori őssejtek telomer rövidülését a telomeráz enzim 

kifejeződése csak részben védi ki, ezért időskorra elfogynak, vagy osztódásra képtelenné 

válnak az őssejtek. Természetesen nem is érné meg hosszabb telomerrel rendelkező 

őssejteket fenntartani, amikor már megvannak az utódok. Szerencsére az embrionális 

őssejtekben a telomeráz nagyobb aktivitása teljesen helyreállítja a telomer hosszt: ez az élet 

egyik csodája, így adhat életet idős szülőpár is fiatal, azonos várható életkorral rendelkező 

utódnak, akinek biológiai órája (DNS-szinten) visszaáll. Érdekes, hogy a születési 
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telomerhossz különböző, és a telomeráz aktivitásának szintjéhez hasonlóan örökölhető, 

tehát nem mindenki rendelkezik ugyanolyan várható telomer-korral. 

4) A replikatív szeneszcencia mint daganatellenes védelmi mechanizmus működtetése. 

Hogyan függ össze az öregedés és a daganatképződés a telomerhosszal? A hosszabb telomer 

több sejtosztódást és több DNS-mutációs lehetőséget rejt. Egy daganat kialakulásához átlag 

4-6 sejtosztódást szabályozó fehérje mutációja szükséges ugyanabban a sejtklónban (azaz 

ugyanattól a sejttől származó sejtvonalban). Mindehhez idő kell, ezért a daganatos 

transzformáció valószínűsége az életkor előrehaladtával exponenciálisan nő. Mire az egyed 

sejtjei összeszednék a mutációkat, telomerjük jó eséllyel eléri a kritikus rövidséget, mely 

szeneszcenciát okoz. Szerencsére a szeneszcens sejtek még évekig élnek és működnek a 

szervezet hasznára.  Tehát az optimális telomerhossz lehetővé teszi a szövetek pótlását a 

reproduktív korban, és limitálja a daganatképződést a posztreproduktív szakaszban. 

Nem minden fajban van ez így. Az egereknek a legrövidebb telomerje is jóval hosszabb, 

mint az ember leghosszabb telomerje. Valóban, náluk a replikatív szeneszcencia ismeretlen, 

azonban szinte minden egérben kifejlődnek tumorok kétéves kor után. Ez függetlenül 

igazolja  a telomer szerepét a daganatellenes védelemben, egyúttal példát ad a különböző 

fajokban működő eltérő, öregedéssel kapcsolt mechanizmusokra. 

Ezzel együtt a telomeráz génmanipulált egérmodellek nagyban segítettek megérteni a 

telomerek szerepét az öregedésben. A telomeráz génkiütött egér gyorsult telomer 

rövidüléssel, kromoszóma fúziókkal, és csökkent szöveti regenerációs kapacitással 

jellemezhető. A telomerhossz az egymás után következő generációkban egyre csökken, 

párhuzamosan az egerek egyre rövidebb ideig élnek (a 3. generáció már csak harmadannyi 

időt), egyúttal drasztikusan csökken a daganatos transzformáció előfordulása. Mindez 

felfüggeszthető a p53 gén kikapcsolásával: ekkor a kritikus rövid telomerrel rendelkező 

sejtek is képesek osztódni, azonban a daganatos elfajulások jelentősen emelkednek. A 

fentiek mutatják a p53 kritikus szerepét a genetikai integritás megőrzésében.  

A telomeráz-túltermelő egér a vad típusnál tovább él, és fokozott a daganatok 

megjelenése. Ha azonban a telomerázt a p53, p16 és ARF tumor szuppresszorokat túltermelő 

szuper daganatrezisztens egérben fejezik ki, akkor a hosszabb életkor ellenére sincs daganat 
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emelkedés: tehát a tumorvédelmi mechanizmusok erősítésével a telomeráz túltermeléssel 

elért életkor növekedés függetleníthető a daganatok megjelenésétől. 

A rövid telomerek jónéhány humán betegségben kóroki szerepet játszanak. Mindegyik 

betegségre jellemző a szövetek korai öregedése és csökkent vagy emelkedett 

daganatképződés (utóbbi hátterében a túlrövid telomer okozta genom instabilitás, 

kromoszóma transzlokációk állnak). A legismertebb súlyos betegségeket, a bőrt és 

nyálkahártyákat érintő dyskeratosis congenitát (veleszületett szaruképződési zavar) és a 

vérképzőrendszert érintő aplasztikus anémiát (teljes vérszegénység) a shelterin bizonyos 

komponenseinek mutációja okozza. A fentiekhez hasonló betegségeket a megfelelő 

génkiütött egérmodelleken sikerült létrehozni. Remények vannak arra, hogy a dyskeratosis 

congenitában szenvedő beteg véréből őssejteket nyernek, melyekbe átmenetileg bejuttatják 

a telomeráz gént, majd a meghosszabbított telomerekkel rendelkező, de telomerázt már 

nem tartalmazó őssejteket visszajuttatják a páciensbe, így elkerülhet a túlzott osztódási-

tumorképzési potenciál. 

 

A celluláris szeneszcencia egyéb okai és funkciója 

A telomer rövidülés-okozta replikatív szeneszcencia mellett más mechanizmusok is 

vannak, melyek akár megtartott telomerhossz mellett is aktiválják a visszafordíthatatlan 

sejtciklus leállást (szeneszcenciát). Ilyenek az ionizáló és ultraibolya sugárzások, oxidatív 

stressz (p38 kináz aktivációja), kromatinszerkezet változások, transzformáló növekedési 

faktor béta (TGFβ), tumor szuppresszor gének aktiválódása, valamint túlzott növekedési jel 

(pl. hiperaktív onkogén fehérjék kifejezése). Ezek inkább a szintén ismert p16-pRb tengelyen 

keresztül állítják meg a sejtciklust a G1 fázisban (8. ábra). A p16 fehérje aktivációjához vezető 

mechanizmus visszafordíthatatlan. Bár vannak olyan példák, mint pl. a bőr és haj 

pigmentsejtjei (melanociták), ahol a szeneszcenciához vezető mechanizmus nem igényli a 

p53, sem a p16 és ARF fehérjéket, itt is a genotoxikus stressz játssza a központi szerepet 

(ezért érdemes megfogadni a bőrgyógyászok tanácsát, és megfontolni az erőteljes UV 

sugárzásak – nap, szolárium – való kitételt).  
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A fenti példák sejtetik, hogy a sejt szeneszcencia célja a genetikai információ 

integritásának megőrzése és a malignus transzformáció megelőzése. Súlyos humán genetikai 

betegségek erősítik ezt meg. A p53 hiányával járó Li Fraumeni szindrómát és az ATM fehérje 

kiesésével járó ataxia-teleangiectasia betegséget egyaránt drasztikusan emelkedett 

daganatos betegségek jellemzik (a Li Fraumeni szindrómában a páciensek 50%-a 30 éves kor 

előtt rákos lesz). Három erőteljes kísérletes bizonyíték támogatja ezt a hipotézist. Egyrészt 

számos jóindulatú daganat, pl. hasnyálmirigy adenoma részben, a normál festékes 

anyajegyek teljes egészében szeneszcens sejtekből állnak, melyek leállították a sejtosztódást. 

A rosszindulatú daganatokból azonban a szeneszcens sejtek eltűnnek, ami mutatja, hogy 

átlépték ezt a korlátot. Másrészt, az p53 variáns, amely nem képes a sejtciklust leállítani és 

apoptózist indukálni, és a legtöbb ismert p53 célgént nem aktiválja, meglepetésre megtartja 

azt a képességét, hogy egérben szeneszcenciát indukáljon, valamint a tumorok kifejlődését 

gátolja.  Harmadrészt, a krónikus gyulladás fakultatív daganatképző hatása azon alapul, hogy 

meggátolja a premalignus sejtekben a szeneszcencia kifejlődését. A 6. táblázatban a daganat 

elleni védekezés és az öregedés összefüggéseit vázoltam fel: 

 

 

 

 

 

6. táblázat A daganat elleni védekezés mechanizmusai és az öregedés 

 

Működés Kapcsolat az 

öregedéssel 

Rövid telomer, telomeráz 

kikapcsolás 

replikatív 

szeneszcencia 

Genotoxikus stresszválasz: 

ATM-Chk-p53-p21 tengely 

replikatív és stressz-

indukálta szeneszcencia 

p16-pRb tengely Onkogén-indukálta 

szeneszcencia 
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A szeneszcencia hatása a sejt környezetére 

Bár a gyulladás szabályozása elsősorban az immunrendszerhez köthető, a gyulladásos 

reakciót szabályozó, pro- és anti-inflammatorikus molekulákat nem kizárólag immunsejtek 

termelik. Az utóbbi évek kutatásai derítették fel, hogy a szeneszcens sejtek élénk szekréciós 

tevékenységet folytatnak: szövettípustól függően mintegy 40-80 különféle, jórészt 

proinflammatorikus faktort választanak ki. A jelenség neve innen ered: szeneszcencia-

asszociált szekréciós fenotípus (SASP). Fontos, hogy az SASP elkülöníthető a szeneszcencia 

sejtciklus-leállást okozó mechanizmusaitól, mert létrejöttéhez sem a p53, sem a p16 fehérjék 

nem szükségesek, sőt, túltermelésük inkább gátolja az SASP-t, míg a p53 inaktivációja 

elősegíti. A legfőbb kiváltó tényezők a szeneszcenciához vezető stresszek, azaz a tartós 

genotoxikus stressz és fenntartott DNS-hibajavítás, valamint a túlzott sejtproliferáció.  

 

7. táblázat Az SASP során kiválasztott faktorok és funkciójuk 

 

Molekulacsoport Funkció 

Növekedési faktorok (GM-CSF, 

HGF, GROα,) 

gyulladásos sejtek proliferációja 

szöveti regeneráció 

Autokrin (önmagára ható) 

molekulák (IGF-kötő fehérjék, IL-

6-8) 

a sejtciklus leállás  

(szeneszcens fenotípus) véglegesítése 

Limfokinek (IL-1α, IL-6, 7, 8) 

kemokinek (MCP-2, 3) 

gyulladásos sejtek beáramlása 

szeneszcens sejtek eltakarítása 

Proteázok és kötőszövet-moduláló 

enzimek (MMP-1, 3, plazminogén) 

szöveti átépülés 

 

 

A 7. táblázatban összefoglalt szekréciós profilból kiderül, hogy az SASP jelentősége a 

szeneszcens fenotípus fenntartása,  a szeneszcens sejtek (főként NK, azaz természetes ölő 

sejtek által történő) eliminációja, illetve a szöveti átépülés segítése. A szekrécióra kerülő 
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fehérjék termelését a p38-mitogén aktivált protein kinázon keresztül a legfőbb gyulladásos 

transzkripciós faktor NFκB közvetíti. Mindez nagyon hasonlít a gyulladás szerepéhez. 

Azonban amíg az akut gyulladás eléri célját és lecseng, a krónikus gyulladás általában 

perzisztál és roncsolja a szöveteket, különösen időskorban, amikor a hatékony 

immunrendszer már nem működik jól (azaz nagyobb a füstje, mint a lángja). Ugyanez 

jellemző az SASP-re: fiatalkorban egy akut szöveti károsodás következményeként kialakuló 

szeneszcens stresszválasz feltehetően segíti a szeneszcens sejtek eliminációját, ezzel maga a 

kiváltó tényező is megszűnik. Azonban ha már nincs hatékony immunrendszer, a szeneszcens 

sejtek fennmaradnak és perzisztens gyulladásos választ tartanak fent, ami szöveti roncsolást, 

átépülést okoz. Emellett ha a szövet az őssejtek kifogyása miatt már nem tud regenerálódni, 

akkor csak kötőszöveti sejtek tudnak beáramlani, ezáltal fibrózis, finom hegesedés jön létre. 

A gyulladás pedig önmaga is oxidatív stresszt okoz, rombolja a szövetet, pusztítja az 

őssejteket, kimeríti az immunrendszert, valamint felfüggeszti a környező premalignus 

sejtekben a szeneszcens választ, így daganatképződést okozhat.  

Az SASP jelenség az antagonisztikus pleiotrópia szép példája. Jelenleg azonban nem 

ismert, mennyiben járul hozzá az öregedéshez, és öregedés-kapcsolt betegségekhez. Az sem 

tisztázott, hogy a posztmitotikus sejtek is bírnak-e SASP fenotípussal. Az eredmények 

mindazonáltal felvetik az SASP szelektív gátlásának lehetőségét, amellett, hogy a 

szeneszcencia sejtciklus leállást okozó részét megkíméli: így csökkenthető a gyulladásos 

tendencia és a daganatképződés esélye.  

 

A  posztmitotikus kompartment öregedése és a fehérje homeosztázis 

 

A posztmitotikus sejt – szemben az osztódó szövetekkel – nem tudja az osztódás révén 

kihígítani a keletkező károsodást. Ugyanígy a már nem osztódó sejtet érő növekedési ingerek 

nem az osztódáson keresztül, hanem a sejt szükségtelenül egyre nagyobbá válásában 

jelennek meg. Mivel a sejtek működésében a fő végrehajtó szerepet a fehérjék, membránok 

és az általuk működtetett jelátviteli folyamatok viszik, feltehető, hogy ezek változásai 

hozzájárulnak az öregedéshez és befolyásolásukkal módosítható az öregedés üteme. 



 

TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008 "Képzés- és Tartalomfejlesztés a Semmelweis Egyetemen“. Szemináriumi anyagok fejlesztése 

– SE Orvosi Vegytani Intézet 

 

173 

 

A fehérjekészlet és a fehérje minőségi kontroll  

A mai életformák szembetűnő változatosságát és rendkívüli gazdagságát a fehérjék 

sokféleségének, rugalmasságának és hatékonyságának köszönhetjük. A fehérjék funkcióját 

hármodimenziós szerkezetük határozza meg. A térszerkezet kialakítása a polipeptidlánc 

aminosavsorrendjében kódolt, a víz hidrofób ereje, valamint a húszféle aminosav eltérő 

szerkezete számos másodlagos kötőerővel hozza létre a lineáris lánc feltekeredését és 

stabilizációját. A legtöbb fehérje kis számú natív (működőképes) szerkezettel rendelkezik, a 

nem működőképes szerkezeteket összefoglalóan denaturált vagy nem-natív szerkezeteknek 

nevezzük. A natív állapot általában gömbszerű, belsejében hidrofób (víztaszító), külsején 

hidrofil (vízkedvelő) aminosavak találhatók, az energiaminimumon helyezkedik el, azonban 

meglepően kicsi (egy-két kovalens kötésnek megfelelő) energiával ebből kibillenthető. A 

denaturált fehérje felszínén gyakran hidrofób felszínek jelennek meg, melyekkel más 

molekulákhoz aspecifikusan képes kötni, azok funkcióját gátolni, ezáltal toxikussá válik a 

sejtre (proteotoxikus stressz). 

A fehérjék szerkezetének megőrzése megkívánja a fehérje minőségi kontroll létét (9. 

ábra). Azek közé tartozik a fehérje konformációt érzékelő-fenntartó molekuláris chaperonok, 

illetve a fehérjéket lebontó proteolitikus rendszerek, a proteaszóma és a lizoszomális 

apparátusok. A chaperonok segítik a fehérjék transzláció közbeni feltekeredését és 

transzportját, elősegítik a komplexek kialakulását és működését, valamint felismerik a 

denaturált fehérjék felszínén feltűnő hidrofób régiókat, helyreállítják a natív szerkezetet, a 

helyreállíthatatlan fehérjéket pedig vagy a fehérjelebontó  (proteolitikus) apparátusokhoz 

terelik, vagy ha lebonthatatlan, akkor elősegítik azok elkülönítését úgy, hogy a sejt megfelelő 

helyein aggregátumokat hoznak létre. Az aggregátum olyan, mint egy szeméttelep, itt a 

szemét nem zavarja a sejt működését. Előfordul, hogy a sejtben már el nem férő 

aggregátumot a sejt szecernálja, ahol extracelluláris proteázok bontják le, vagy ott alkot 

depozitumokat. Példa van arra is, hogy megfelelő körülmények között a sejten belüli 

aggregátumokból a chaperonok a fehérjéket újra oldható állapotba hozzák és a sejt lebontja 

őket. Az ilyen aggregátumok nem feltétlenül előnytelenek: A reverzibilis chaperon-mediált 



 

TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008 "Képzés- és Tartalomfejlesztés a Semmelweis Egyetemen“. Szemináriumi anyagok fejlesztése 

– SE Orvosi Vegytani Intézet 

 

174 

aggregáció bizonyos prion-szerkezetű fehérjék működésének elsődleges szabályozási 

mechanizmusa. 

A chaperonok tulajdonképpen úgy működnek mint egy város infrastrukturális apparátusa. 

Minden sejtkompartmentnek saját chaperon rendszere van, ezek működését összefoglalóan 

UPR-nek, kitekert fehérje válasznak nevezzük. Erre a működésre a hétköznapi életben is 

szükség van, azonban zavar esetén kiemelt szerepet játszik. Ilyen zavar a fehérjeszerkezetet 

fenyegető stressz, melynek legegyszerűbb példája a hősokk, ezért a chaperonokat hősokk 

fehérjéknek/proteineknek (Hsp) nevezik. Hősokk esetén a chaperonok szintje megemelkedik, 

melyet a hősokk transzkripciós faktor 1 (HSF1) indukál. A HSF1-et Hsp-k tartják inaktív 

állapotban, a fehérje denaturáció elvonja őket a komplexből, ami a HSF1 aktivációjához 

vezet. A chaperonok helyrehozzák a károsodást, gátolják az apoptózist, ezáltal elősegítik a 

stressz túlélését, illetve újra kapcsolódnak a HSF1-hez, így helyreáll egy új egyensúly. A 

bekövetkező változásokat együttesen hősokk válasznak nevezzük, és az önfenntartó 

streszválaszok közé tartozik. A hősokk válasz eredménye  emelkedett stressztolerancia, 

amely nemcsak hőstressz, hanem számos más káros hatás (pl. oxidatív stressz, hipoxia, ATP-

hiány, vírusfertőzés) ellen is védelmet nyújt. Hasonló szabályozási mechanizmusokat és 

szerepet tulajdonítanak az endoplazmás retikulum UPR-ének is, mindkét stresszválasz 

ígéretes terápiás célpont a legkülönfélébb betegségekkel szembeni  ellenállóképesség 

fokozásában. 

A lebontó apparátusok egyik fontos eleme a citoplazmatikus/sejtmagi proteaszóma, mely 

az endoplazmás retikulumból kitoloncolt károsodott fehérjék lebontásáért illetve az 

immonogén peptidek szabásáért is felelős. (A mitokondriumban paralóg proteázok 

gondoskodnak a fehérje degradációról.) A proteaszóma egy többféle katalitikus és 

szabályozó alegységből álló hordó alakú molekuláris masina, lumenében történik a fehérje 

degradációja. A proteaszóma felelős azoknak a fehérjéknek a lebontásáért is, melyekre a 

sejtnek éppen nincs szüksége: ezek legmarkánsabb példája a sejtciklus ciklinjeinek, vagy a 

p53 és más szabályozó fehérjék szintjének poszttranszlációs regulációja. A lebontandó 

fehérjéket chaperonok és ubikvitin ligázok ismerik fel, és utóbbiak megjelölik az ubikvitin 

polipeptiddel, mely lehetővé teszi lebontásukat (ennek a mechanizmusnak a felfedezéséért 

kapott 2004-ben kémiai Nobel-díjat Avram Hershko, Aaron Ciehanover és Irwin Rose). Az 
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utóbbi évek során több mint ezer, szubsztrátspecifikus ubikvitin ligázt azonosítottak, mely a 

rendszer specificitását biztosítja. Feltételezik, hogy az oxidatívan károsodott fehérjék nem 

igénylik az ubikvitinilációt, direktben bomlanak le a proteaszómában. Az ubikvitin-

proteaszóma rendszer duális (károsodás-eltüntető és szabályozó) funkciója lehetőséget 

teremt ezek összekapcsolódására, mely által a sejt károsodási szintje a sejt élettani 

folyamatait regulálja. Erre példa az, amikor denaturált fehérjék szaporodnak fel, és ez a 

proteaszóma gátlásával sejtciklus leállásához vezet, így a sejt nem adja tovább a károsodást 

az utódsejteknek. 

A másik fő lebontó apparátus, a lizoszomális fúzión alapuló autofágia egész sejtalkotókat 

(pl. mitokondriumokat), nagy aggregátumokat és a külső térből endo- vagy pinocitózissal 

érkező anyagokat receptormediált fúzióval veszi fel és bontja le savas proteázok és egyéb 

enzimek segítségével. Azonban az utóbbi időben derült fény arra, hogy a chaperon-mediált 

autofágia során individuális fehérjemolekulák egy receptorhoz kötődve jutnak be és 

bomlanak le a lizoszóma lumenében. Az autofágia nemcsak a sejt nagytakarítója, hanem a 

fehérje szintézis számára reciklizált aminosavakat bocsát rendelkezésre. 

Számos kapcsolat található a fehérje minőségi kontroll résztvevői között. A proteaszóma 

összeépítését chaperonok végzik, az autofágia és a proteaszomális rendszer egymásal 

szinergikusan és átfedően is működik, ubikvitiniláció irányíthat a lizoszómába, valamint a 

lebontás koordináltan szabályozódik a kitekert fehérje válaszokkal. Bármely minőségi 

kontroll komponens gátlása (pl. génkiütött egérben) a többi válasz kompenzatorikus 

aktivációjához, fehérje aggregátumok (és károsodott sejtakotók) megjelenéséhez, valamint 

stressz-érzékenységhez vezet.   

  

A fehérjék változásai az öregedés során  

Működésük során a fehérjék is megöregszenek, elvesztik funkcionalitásukat. Ennek okai 

között találhatók különféle poszttranszlációs módosulások, főként az anyagcsere során 

keletkező reaktív intermedierekkel való reakcióknak köszönhetően. Oxidatív ártalmat reaktív 

oxigén specieszek (főként hidroxil gyök, illetve átmeneti fém-hidrogénperoxid reakció) illetve 

reaktív nitrogén specieszek (peroxinitrit) okoznak. Adduktképzés pedig főként 
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cukorszármazékokkal (aldózok és származékaik, aszkorbát) és lipidperoxidációs termékekkel 

(hidroxi-nonenal), történik, melyeket összefoglaló néven Maillard reakciónak hívunk, a 

cukorszármazékokkal képzett termékeket pedig AGE-nek („KOR”: advanced glycation end 

product, azaz előrehaladott glikációs végtermék). Az időseken kívül ilyen változások 

figyelhetők meg fiatal cukorbeteg emberek érfalában, ideghüvelyeiben és vesetestecskéiben 

is, utalva a magas vércukorszint és anyagcserezavar fehérje-öregítő hatására.  

A fehérjék szerkezetére ható módosulások érinthetik a fehérje polipeptid gerincét, ekkor 

a lánc folytonossága megszakad. Jelenleg nem ismerünk olyan enzimet, mely a széttört 

fehérjeláncot újra összekapcsolná, ilyenkor a fehérje fragmentumai ubikvitinilálódnak és 

proteaszomális lebontásra kerülnek. Az aminosavak oldalláncai szintén módosulhatnak (8. 

táblázat). Öregedés és oxidatív károsodés biomarkerként használatos többek között a 

fehérjék karbonilcsoportjainak kimutatása. Az oldallánc módosulások megváltoztathatják a 

fehérje működését (pl. gátolja vagy serkenti egy enzim aktivitását), elhelyezkedését, más 

molekulákkal történő kölcsönhatását (pl. fehérje-fehérje, enzim-szubsztrát kölcsönhatások), 

stabilitását (pl. keresztkötések túlzottan stabilizálják a kollagén szerkezetét, illetve a 

módosított fehérje denaturálódik és lebontásra kerül). A módosítás-működés és 

elhelyezkedés összekapcsoltsága az alábbi példán is nyilvánvaló: a sejtmagi transzportért 

felelős nukleáris póruskomplex egyik fehérjéje a korral oxidálódik, ezért a magpórus 

átereesztőképessége megváltozik, ami bizonyos fehérjék citoplazma-sejtmag közötti 

megoszlását befolyásolja, ez pedig többek között jelátviteli zavarokhoz vezet. 

 

8. táblázat Az aminosavakat érintő életkorfüggő módosulások 

 

Módosulás Érintett aminosav 

Oxidáció Arg, Lys, Glu, His, 

Leu, Phe, Tyr, Pro, Thr, 

Trp, Val, Cys, Met 

Maillard reakció (AGE, ALE) Arg, Lys 

Izomerizáció Asp, Glu, Pro 

Deamidáció Asn, Gln 
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Az utóbbi időben azonban egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a fehérjék működését reguláló 

poszttranszlációs módosulások (foszforiláció, acetiláció) között nélkülözhetetlen szerepet 

játszik a reverzíbilis oxidáció, ezáltal megerősödik ennek szabályozó szerepe, szemben az 

aspecifikus károsító szereppel. Ennek egyik legszebb példáját éppen a növekedési jelpálya 

működése mutatja, ahol a növekedési faktor hatására egyidejűleg egy NADPH-oxidáz 

aktivitása emelkedik, valamint egy peroxiredoxin gátlódik, és a lokálisan a plazmamembrán 

közelében megemelkedő hidrogén-peroxid módosít bizonyos tirozin-foszfatázokat, ami 

elengedhetetelen az aktivációhoz. Szintén megkérdőjelezi az aspecifikus oxidatív károsodás 

kiemelt szerepét az, hogy már egy újszülöttben is a fehérjék 1-2%-a karbonilált, és ez 80 éves 

korra is csupán másfél-kétszeresére emelkedik. Valószínűnek tűnik bizonyos, az oxidatív 

stresszre érzékeny fehérjék módosulása, mely működészavarhoz vezethet, illetve az 

emelkedő, kevésbé szabályozott oxidatív stressz jelátviteli hálózatokra kifejtett hatása. 

Mindezek mellett a fehérjék és lipidek károsodása és az öregedésben játszott szerepe 

számottevő. A szürkehályog oka a nem pótlódó extracelluláris fehérjék tönkremenetele: a 

szemlencse krisztallin fehérjéinek módosulása és denaturációja (hasonlít a tojásfehérje 

megfőzéséhez), illetve a kötőszöveti kollagén és elasztin módosulásainak és 

keresztkötéseinek fokozódása, elmerevedése. Mindezekben nagy szerepet játszik a Maillard 

reakció, ezért a magas cukorszinttel járó diabéteszben felgyorsulnak. A fehérjekárosodás 

jelentőségéről  tanúskodnak az idős sejtekben felszaporodó zárványtestek, amit 

összefoglalóan lipofuszcinnak nevezünk. A lipofuszcin többszörösen keresztkötött, 

denaturált, aggregált fehérjék, lipidek, szénhidrátok masszaszerű komplexe. Lipofuszcint 

sejtekhez adva azok jelátviteli folyamatait megzavarja, oxidatív stresszhez, valamint 

jónéhány stresszválasz indukciójához, a sejtstruktúra összezavarodásához és sejthalálhoz 

vezet. Ilyen zárványtestekhez hasonlók figyelhetők meg az alkoholos májkárosodásban 

(Mallory testek). A lipofuszcin öregedési markerként is használatos.  

Fonálférgekben igazolták, hogy az öregedés során kiterjedt fehérje aggregáció figyelhető 

meg. Az aggregálódó fehérjék között a humán konformációs betegségekben talált 
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aggregátumok fehérjetartalmának megfelelő fehérje ortológok fordultak leginkább elő, 

melyek közös jellemzője az instabil szerkezet és a fokozott hajlam a béta-szerkezet 

képzésére.  

Ma még keveset tudunk a kor előrehaladtával létrejövő fehérjekészlet változásokról, de az 

újabb nagyfelbontású és nagy áteresztőképességű technikákkal átfogó képet kaphatunk 

minderről, ami bioinformatikai módszerekkel hozzásegít, hogy összeállítsuk a szövetek 

különféle folyamatainak globális képét.  Erre egy példa, hogy az idős sejtekben szinte az 

összes glikolitikus enzim mennyisége megnövekedett, miközben a mitokondriális légzési lánc 

bizonyos komplexeinek szintje csökken, ebből a glikolízis megnövekedett súlyára tudunk 

következtetni. Ezekből a vizsgálatokból derül ki az is, hogy a sejt fehérjehálózatai mind 

stresszek, mind az öregedés során hasonló változásokat mutatnak: összekapcsoltságik 

csökken, súlyos esetben kisebb egységekre (szubmodulokra) esnek szét. Ez egyrészt jó, mert 

megelőzi a lokális problémák tovaterjedését, azonban gátolja a szabad információáramlást. A 

másik oldalról ez ismét az antagonisztikus pleiotrópia egy példája: a hatékony fejlődés és 

növekedés megkívánja a nagymértékű összekapcsoltságot, azonban ennek fenntartása a 

hibák „globalizációjához” vezet, ami rontja a működést és újabb hibákat generál. A 

sejthálózatokat fenntartó fehérje minőségi kontroll aktivitásának csökkenése pedig előtérbe 

helyezi a hibageneráló működést (inkorrekt kölcsönhatások, lokalizáció, mennyiség- és 

aktivitásbeli változások). Vannak olyan szövetek, ahol a fehérjeszerkezet és eloszlás 

változásai betegség képében jelennek meg? És hány fehérjének kell elromlania ahhoz, hogy 

betegség keletkezzen? 

 

A konformációs betegségek és a hibás fehérjék 

A konformációs betegségek tanúsága szerint elegendő egyetlen fajta elrontott fehérje 

ahhoz, hogy az öregedés tüneteit megjelenítő szindróma keletkezzen. Ezekre jellemző, hogy 

egy genetikailag mutáns, a natív szerkezet felvételére képtelen fehérjevariáns található a 

genomban. A konformációs betegségek tünetei, többek között fehérje aggregátumok és 

funkciózavar formájában a posztmitotikus szövetekben jelennek meg: az Alzheimer-kór, 

Parkinson-kór, Huntington-kór, amiotrofiás laterálszklerózis a központi idegrendszer 

különböző részeit érinti, az alfa-1-antitripszin deficiencia pedig a májat és a tüdőt. Utóbbi 
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tüneti képén egyértelműen megjelenik a mutáns, denaturált fehérje által okozott kétféle 

funkcionális zavar. Élettani körülmények között az alfa-1-antitripszin a májban 

szintetizálódik, a vezikuláris rendszerben módosul, majd szekrécióra kerül, a szérumban 

feladata a rugalmas rostokat bontó elasztáz enzim gátlása. A mutáns fehérje azonban nem 

szecernálódik, a nem szabályozott elasztáz pedig lebontja a tüdő rugalmas rostozatát, a 

léghólyagok összeesnek, tüdőemfizéma keletkezik. A mutáns alfa-1-antitripszint a fehérje 

minőségi kontroll tartja vissza az endoplazmás retikulumban, majd visszairányítja a 

citoplazmába, ahol a proteaszóma (endoplazmás retikulum-asszociális degradáció) lebontja. 

Ez folyamatos terhet és stresszt jelent a májsejtnek, indukálja a kitekert fehérje választ 

(UPR), mindez a normál működéseitől energiát von el. Egy idő után, a lebontás már nem 

képes a lépést tartani, és a felesleges, nem lebontható fehérje zárványtestekbe kerül, a sejt 

pedig hamarosan meghal, és a szöveti regeneráció kimerülésével hegszövet foglalja el a 

helyét. Ez a májcirrózis vagy májzsugorodás, krónikus, progresszív betegség. Ugyanez megy 

végbe a többi konformációs betegség esetén, az idegrendszerben elbutulást, 

mozgáskoordinációs és hangulati zavarokat okoz. Az aggregátumok nem toxikusak, de akkor 

mi okozza a sejt halálát? 

Erre kétféle modell is van, mindkettőt számos kísérlet támasztja alá (10. ábra). Az egyik 

azon alapul, hogy a kitekert, denaturált fehérjék pár alegységből álló toxikus oligomereket 

képeznek, mely labilis szerkezetű kulcsfontosságú fehérjéket képes megkötni, így a 

transzkripiós komplexeket, sejtosztódásban szerepet játszó fehérjéket, sejtváz-fehérjéket, 

melyeket aggregátumokba szekvesztrál, a kiesett funkció és a következményes stresszválasz 

a a p53 fehérje közvetítésével a sejtciklus leállását és apoptózisát okozza. A második modell 

szerint a minőségi kontroll észleli a károsodott fehérjét, ez stresszválaszt indukál, ennek 

túlterheltsége, majd  korfüggő kimerülése nem teszi lehetővé, hogy a stresszekre (pl. lázra) 

megfelelően reagáljon, később pedig azt sem, hogy mindennapi feladatait ellássa, mely a sejt 

pusztulásához és a szövet funkciózavarához vezet. A stresszválaszok kimerülésében főként az 

játszik szerepet, hogy nem tud mit kezdeni a káros fehérjével. Pl. a chaperonok nem tudják 

helyretekerni az olyan mutánsokat, melyeknek szerkezete globálisan megbomlik, így 

kapcsolódva maradnak vele. Úgyszintén, a proteaszóma nem tudja lebontani az aggregált, 

keresztkötött fehérjéket, így szintén szekvesztrálódik. Az autofágia aktivitása is csökken, 

valószínűsíthetően a nem transzportálható részecskék foglalják el a receptorokat. Itt említem 
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meg, hogy hasonló hatások figyelhetők meg az erősen oxidált és glikált AGE fehérjékkel és a 

lipofuszcinnal is. Ugyanekkor a minőségi kontrollok bármelyikének aktivációja védelmet 

nyújt a konformációs betegségektől, illetve késlelteti a megjelenésüket. 

Azzal együtt, hogy ezek a fehérje-alapú betegségek az életkor függvényében jelennek 

meg, és az öregedéshez hasonló tüneteket produkálnak, vajon történhet-e hasonló akkor, ha 

nincsenek ilyen masszívan mutáns fehérjék a genomban? Az öregedés során megfigyelt 

módosulások vezethetnek-e olyan mérvű fehérje károsodáshoz, mely a posztmitotikus sejtek 

öregedésének egyik fontos tényezője lehet? Ezeket a kérdéseket ma még nem tudjuk 

egyértelműen megválaszolni, de néhány ígéretes kísérlet irányokat mutathat. Egyrészt, 

élesztőtől az emlősökig bizonyított, hogy bármely denaturált fehérje az 

aminosavsorrendjétől, azaz szerkezetétől függetlenül, a denaturált állapotra jellemző és az 

elhelyezkedése által meghatározott tüneteket okozza. Másrészt, fonálférgeken kapott 

eredmények szerint a genomban rengeteg olyan polimorfikus variáns van, melyeknek 

stabilitása csökkent, azonban a fehérje minőségi kontroll képes a funkciót biztosítani 

mindaddig, amíg ki nem merül  környezeti ártalom vagy konformációs betegség, illetve az 

öregedés során. Ekkor, és csak ekkor jelennek meg ezek a diszfunkciók a sejt szintjén. Humán 

genom szekvencia becslések alapján a kódoló szekvenciákban átlag 2 ilyen nukleotid 

található génenként, melyek 30%-a befolyásolja a fehérjetermék betekeredését, stabilitását. 

Harmadrészt, a fehérjék kb. 18%-ába a transzláció hibarátája folytán egy stabilitást 

befolyásoló mutáció kerül, és ezzel összhangban az újonnan szintetizálódó fehérjék kb. 30%-

a egyből proteaszomális lebontásra kerül, ami szinte elképzelhetetlen terhet ró a sejt 

mindennapi életére. Hogy ez miért alakult ilyen költségesen, és miért nem csökkentette az 

evolúció a transzláció hibarátáját, annak oka ismeretlen. Talán az „élettani”, azaz számunkra 

optimálisnak gondolt körülmények között hibás fehérjék bizonyos más körülmények között 

jobban működnek, vagy megváltozik komplexképző képességeik, tehát segítik a túlélést. 

Ennek költsége az egyed szintjén nem kicsi. A hibageneráló transzlációs apparátussal 

felfegyverzett transzgén egérben neurodegeneratív betegség jön létre hibás fehérjékkel és 

aggregátumokkal, aktivált fehérje minőségi kontroll stresszválaszokkal, és fokozott 

sejtpusztulással. A transzlációs apparátus mérsékelt elrontása fonálférgeken pedig csökkenti 

a transzláció sebességét és meghosszabbítja az élettartamot, rámutatva a növekedés és az 
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önfenntartás antagonizmusára.  Felmerül a kérdés, hogy mindebben milyen szerepet 

töltenek be az önfenntartó mechanizmusok.  

 

A fehérje minőségi kontroll szerepe az élettartam meghatározásában  

Alapvető megfigyelés, hogy az egyéb stresszválaszokhoz hasonlóan az összes minőségi 

kontroll indukálhatósága csökken az öregedés során, ami az élőlények proteotoxikus és más 

stresszekhez való csökkent alkalmazkodásával párosul. Előfordul, hogy a mechanizmusok 

alapszintje emelkedett (pl. magasabb Hsp-szinteket találtak számos öregedő modellben), 

aminek hátterében emelkedett belső stressz és halmozódó hibák állhatnak. Fonálférgekben 

elegánsan bizonyították, hogy a szaporodóképes kor végén hirtelen összeomlik a fehérje 

minőségi kontroll és megjelennek a genomban addig látensen jelenlevő diszfunkcionális 

fehérjevariánsokra jellemző, addig pufferolt tulajdonságok. Hogy mi állhat az összeomlás és 

válaszképtelenség hátterében, nem sikerült egyértelműen megállapítani, de összhangban 

van az eldobható test emélettel.  Ide kívánkozik az is, hogy bizonyos neuronok stresszválasza 

alapvetően gyenge, ezért ezek a neuronok korábban pusztulnak az öregedés során, illetve 

gyakrabban válnak agyvérzés és neurodegeneratív betegségek áldozatává. Ezzel szemben a 

százévet megérő emberek az idős kortársaikhoz képest jobban megtartják hősokk válaszuk 

és proteaszóma aktivitásuk robusztusságát. A különböző aktivitások szintén csökkennek, 

amit főként a fokozott oxidatív és egyéb módosulásokkal, valamint a felszaporodó hibás 

fehérjék általi gátlással és szekvesztrációval magyaráznak. Így összefüggés állhat fent az 

anyagcsere (pl. szabadgyöktermelés, transzláció), az antioxidatív stresszválasz, illetve a 

fehérje minőségi kontroll működése között. Mag a csökkenő energiatermelés is (ld. később) 

is hozzájárul a költséges önfenntartó mechanizmusok hanyatlásához. Végül a stresszválaszok 

különböző funkciói egymáshoz képest eltolódnak, pl. feltehetően a krónikus nem-

kompenzálható stressz hatására előtérbe kerül a hősokk válasz és az ER stressz válasz 

apoptotikus funkciója a túlélést segítő folyamatokhoz képest.  

Számos humán életkor-asszociált betegségben (diabétesz, szív- érrendszeri betegségek) a 

fehérje minőségi kontroll különféle elemei defektív aktivitását figyelték meg, és ezek 

farmakológiás aktivációja a megfelelő állatmodelleken előnyös hatásúnak bizonyult. 

Gerinctelen állatmodelleken és sejtkultúrákon kapott eredmények szerint a stresszpályák (pl. 
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citoszolikus és ER UPR) elengedhetetlenek bizonyos genetikai beavatkozások (pl. inzulin-

jelpálya) élettartamnövelő hatásához, illetve mind mérsékelt stresszek (pl. enyhe hősokk, 

kalóriacsökkentés), valamint a stresszválaszok genetikai aktivációja (pl. HSF1 vagy egy 

proteaszomális alegység túltermelése) megnyújtja az élettartamot. A közeljövő izgalmas 

kérdése, hogy így van-e ez emlős modelleken is, illetve hogy mi az ára a robusztusabb 

stresszválaszok működtetésének. 

 

A  mitokondriális diszfunkció és az oxidatív stressz szerepe az öregedésben 

 

A mitokondriumok az aerob légzés és energiatermelés sejtszervecskéi. Az anyagcsere és a 

mitokondriális funkció az öregedés során csökken, valamint a mitokondriumok 

szabadgyöktermelése számottevő lehet. Más tények mellett ezek is szerepet játszottak az 

öregedés mitokondriális mutációs és a szabadgyök teóriáinak megalkotásában. Azonban a 

mitokondriumokról szerzett egyre szerteágazóbb ismereteink tükrében tucatnyi más élettani 

funkció, rendkívüli szabályozottság, valamint az öregedéssel való jóval összetettebb 

kapcsolat rajzolódik ki.  

 

A mitokondrium m űködése és a szabadgyöktermelés 

Minden egyes sejtünkben többszáz mitokondrium végzi feladatát. A mitokondrium 

komplex felépítésű, bizonyos autonómiával rendelkező sejtalkotó. Kettős membránnal 

határolt, melyeken keresztül transzporterek biztosítják a molekulák átjutását. A 

mitokondriumnak saját DNS-e van (mtDNS), mely a saját riboszómákon és transzfer RNS-en 

túl 13, az energiatermelésben kritikus fehérjét kódol. A mitokondriumok és a mtDNS anyai 

ágon a petesejt révén öröklődik, és a csírasejtekben szigorú minőségi kontrollon megy 

keresztül. Más fontos, főleg struktúrális fehérjéket sejtmagi gének kódolnak, ezért az 

összehangolt termelést, illetve a mitkondrium állapotának jelzését egy retrográd válasz 

biztosítja. Megfelelő körülmények/igények esetén a mitokondrium állomány képes 

növekedni (mitokondriális biogenezis), illetve a károsodott mitokondriumok képesek 

elősegíteni saját eliminációjukat az autofágia segítségével. A mitokondriumon keresztül 
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számos apoptotikus sejthalál pálya vezet át, így a mitokondriális integritás a károsodott 

sejtek eliminációjában is szerepet játszik. 

A mitokondriális légzés során a táplálékmolekulák elektronjai a légzési oxigénre (O2) 

kerülnek, miáltal víz (H2O) keletkezik. Előfordul, hogy az elektron nem jut el a vízig, hanem a 

légzési láncon kisiklik, és szabadgyökök keletkeznek: legfőképpen szuperoxid, illetve ebből 

hidrogén-peroxid jön létre. A légzés intenzitását az oxigén, az ADP/ATP és a nitrogén-

monoxid (NO) szabályozza. Az ADP és az anorganikus foszfát küzött létesülő kötésben 

tárolódik a légzés során felszabaduló energia, ezért az ADP általi szabályozást akceptor 

kontrollnak nevezik. Energiahiány (éhség) esetén az ADP szint emelkedik, mely a 

foszforilációs potenciált csökkenti, a légzés gyorsul, ez az aktív légzés (vagy 3-as állapotú 

légzés). Energiafelesleg (jóllakottság) esetén nincs ADP, a foszforilációs potenciál növekszik, a 

légzés mintegy 5-8-adára lassul, ez a nyugalmi légzés (vagy 4-es állapotú légzés). „Élettani” 

(azaz jelen táplálkozási szokásaink által meghatározott jó  energiaellátottsági) körülmények 

között a mitokondriumok 70%-a 4-es állapotú légzést folytat, azaz a sejt az ATP-szintetizáló 

kapacitásának csak 30-40%-át használja ki. A dolog jelentősége abban rejlik, hogy a 4-es 

állapotú légzés során mintegy 5-szörös mennyiségű szabadgyököt termel. Hogyan? Könnyű 

elképzelni egy autóutat, ahol nincs forgalom, és az autók simán gyorsan haladnak (aktív 

légzés), illetve egy olyan utat, ahol a végén blokk van, így az útvonalon torlódások 

keletkeznek, és időnként kisiklások, ütközések történnek (4-es állapotú légzés). Tehát a 

táplálékellátottság közvetlenül hat a ROS-termelésre. 

A táplálék indirektben is hat a mitokondriumokra: az energiabőség hatását jelző 

vércukorszint emelkedés hatására inzulin választódik el, mely gátolja a mitokondriális 

biogenezist. Ekkor az anyagcsere inkább a kevésbé hatékony glikolízis és peroxiszóma felé 

irányul. A peroxiszómák öregedéssel való kapcsolatáról jelenleg még keveset tudunk. 

 

Mitokondriális változások az öregedés során 

Az idős emlős szervezet ATP-termelése mintegy 30-40%-kal csökken, mely érték az 

elviselhető energiaminimum határán van. A légzéscsökkenés hátterében a mitokondriális I és 

IV komplexek, valamint a citrátköri enzimek csökkent aktivitása húzódik meg. A fehérjék 
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kifejeződése kompenzatorikus átmeneti emelkedést követően a késői öregedés során 

csökken (megjegyzendő, hogy ez az egyetlen, fonálférgektől az emberig univerzálisan 

megfigyelhető génexpressziós változás). Emellett kisebb a membránban a fehérjék 

szerkezetét stabilizáló kardiolipin és az elektrontranszferben fontos ubikinon (koenzim Q10) 

koncentrációja. Egyidejűleg az öreg szervezet mitokondriumai nagyobbak, törékenyebb, 

rendezetlenebb a szerkezetük, és jelentősen emelkedett a szabadgyöktermelésük. A 

mitokondriális fehérjék, lipidek és DNS oxidatív módosulásai szintén jelentősen fokozottak, 

lévén hogy közel vannak a szabadgyöktermelés forrásához. A komplex IV illetve a citrátköri 

enzimek (pl. akonitáz) az oxidatív károsodásra kiemelten érzékenyek. Csökken a 

mitokondriális antioxidatív mangán-szuperoxid-dizmutáz enzim aktivitása is. A fenti 

változásokat posztmitotikus és szeneszcens sejtekben valamint gerinctelen öregedési 

modellekben egyaránt megfigyelték, valamint oxidatív károsodásban, pl. vérellátási 

zavarokban (iszkémia-reperfúzió) is kimutatták. Mindez vezetett el a szabadgyök teóriához, 

illetve annak az alapvető ördögi körnek a feltételezéséhez, miszerint a szabadgyöktermelés 

rontja a légzés hatásfokát, ami újabb szabadgyöktermeléshez vezet, végül a sejt halálát 

okozza. 

 

A mitokondriumok és szabadgyökök jelentősége az öregedésben 

A mitokondriális funkció öregedéssel összefüggő szerepét számos humán genetikus, ún. 

mitokondriális betegség húzza alá: ezek általában az életkor előrehaladtával jelennek meg, 

vagy súlyosbodnak, elsősorban a mitokondriális energiatermelésre legjobban támaszkodó 

idegrendszer, szív- és vázizom posztmitotikus szöveteit érintik, és mindenféle, az öregedés 

során megfigyelt szimptómát képesek megjeleníteni. Ezen túl jónéhány tanulmány igazolja, 

hogy hibákat generáló mitokondriális DNS polimerázt kifejező transzgén egér törzs a korai 

öregedés teljes tüneti képét mutatja. 

A mitokondriális eredetű szabadgyök teóriát támogatja, hogy mind egérmodellekben, 

mind ecetmusclicában jónéhány antioxidáns enzim kiütése csökkenti az élettartamot, míg 

muslicában számos antioxidáns enzim túltermelése meghosszabbítja az életet. 
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Számos kísérleti bizonyíték azonban ellene szól az alábbi elméletnek: (1) különféle 

állatmodelleken nem találtak összefüggést az élethossz és a mitokondriális 

szabadgyöktermelés között, (2) génexpressziós vizsgálatok alapján feltehető, hogy a Mn-

szuperoxid dizmutázt túltermelő ecetmuslica és fonálféreg élethossz növekedése hátterében 

nem a csökkent oxidatív stressz, hanem jelátviteli folyamatok változásai állnak, (3) 

fonálférgek, muslicák, egerek valamint emberek élettartamát antioxidáns kezelés nem 

egyértelműen hosszabbítja meg (4) a mitokondriális DNS polimerázt kifejező egérben nem 

emelkedett a mitokondriális szabadgyök termelés, viszont emelkedett a mitokondriális 

apoptózis (5) antioxidáns enzimeket (Mn- és Zn-szuperoxid dizmutáz, kataláz, illetve ezek 

kombinációját) túltermelő fonálférgek és egerek élettartama nem nő, és az Mn-szuperoxid 

dizmutáz kiütött fonálféreg és egér, bár az előbbi oxidatív stressz elleni érzékenysége illetve 

az utóbbi DNS mutációs rátája és mindkettő oxidatív károsodása emelkedett, mégis normál  

élettartammal jellemezhető (6) meglepetésre, számos, mérsékelt mitokondriális diszfunkciót 

okozó mutáció fonálférgekben és muslicában megnyújtja az élettartamot, és három 

tanulmány mutatott hasonló élettartam növekedést egérben, fokozott diabétesz és 

neurodegeneráció elleni védelemmel kísérve. Ez utóbbi tanulmányok közül több igazolta, 

hogy a csökkent mitokondriális funkció a sejtmagon keresztüli adaptációs választ indít el, 

mely egyelőre azonosítatlan endokrin közvetítéssel egyéb szövetekre is kihat. És végül 

felmerül egy elméleti kérdés: a mitokondrilis elektrontranszportlánc és a légzés hosszú 

evolúciónak köszönhető precizitása nem tette volna lehetővé a szabadgyöktermelés 

csökkentését?  

Mindezek alapján az öregedésben az oxidatív stressz kiemelt fontossága és az általa 

okozott makromolekuláris károsodás vezető szerepe megkérdőjeleződik, bár az öregedéssel 

való kapcsolata kétségtelen. Más toxikus vegyületek (pl. reaktív aldehidek), a szabadgyökök 

szignálutakban való részvétele illetve a mitokondriális diszfunkcióból eredő energetikai 

inkompetencia és az erre adott, az egész szervezetet érintő kompenzatorikus válaszok 

jelentősége egyre nyilvánvalóbbá válik (11. ábra). 
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Az öregedés hormonális szabályozása 

 

A hormonális (endokrin) rendszer biztosítja a sejtek közötti kommunikációt és a szervezet 

összehangolását, ezzel elősegítve az egyed egységes fellépését, megküzdését a változó 

körülményekkel. A hormonális rendszer szabályozza az anyagcserét, a növekedést és a  

fajfenntartást, melyek öregedéssel való kapcsolata megerősítést nyert. Génexpressziós 

vizsgálatok egyidejűleg mutatták meg a szövetek rendkívüli heterogenitását az öregedés 

folyamán, egyúttal fényt derítettek ara, hogy az egész szervezet szöveteinek öregedése 

koordinált. Vajon befolyásolja-e a hormonális rendszer az öregedést? Ha igen, mely jelek, 

hormonok és mechanizmusok játszanak szerepet ebben? 

 

Az inzulin jelpálya kapcsolata az önfenntartással és növekedéssel 

Az 1980-as és 90-es években fonálférgekben bukkantak olyan, egy-egy gént érintő 

mutációkra, melyek drasztikusan, akár két-háromszorosára nyújtották az élettartamot, 

emellett fokozott stressz-rezisztenciát okoztak. Az eredmények kezdetben támogatni 

látszottak az öregedés genetikai program elméletét, és azzal kecsegtettek, hogy egy-egy gén 

funkciójának módosításával jelentősen szabályozni lehet az élettartamot. Miután az ortológ 

gének szerepét muslicában is megerősítették, kiderült róluk, hogy az inzulin/inzulinszerű 

növekedési faktor 1 (IGF1) jelpálya komponensei. Gerinctelenekben az inzulinszerű pályának 

egy receptora van, emlősökben inzulin és IGF1 hatására különböző receptorok aktiválódnak, 

a jelpálya az inzulin receptor szubsztrát szintjén konvergál. 

Az inzulin alapvető jelentőségű az anyagcsere szabályozásában: fő feladata táplálkozás 

idején/után a tápanyag raktárak feltöltése, így elősegíti a zsírszövet és izom felépülését, a 

növekedést. Aktivátora a bőséges táplálék energia ellátottság, emlősökben leginkább a 

vércukorszint emelkedése. Az agyalapi mirigy által termelt növekedési hormon serkenti az 

IGF1 elválasztását és az inzulintermelést egyaránt. Az inzulin szignálút aktiválja a 

jelátvitelében központi jelentőségű Akt protein kinázt (Akt vagy protein kináz B) és a szérum 

glukokortikoid regulált kinázt (SGK), melyek – a növekedési és túlélési jelpálya mellett – 

foszforilálják a FOXO (forkhead box O) transzkripciós faktort (12. ábra). A FOXO a 
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foszforiláció hatására (a 14-3-3 fehérjéhez dokkolva) inaktív állapotban a citoplazmában 

marad. Az inzulin jelpálya működését csökkentő (de nem teljesen kikapcsoló) beavatkozások 

a FOXO aktivációjához vezetnek, mely gerinctelenekben megnöveli az élettartamot, késlelteti 

az idegrendszer öregedését és az immunválasz hanyatlását. Ezek közé tartozik pl. az inzulin 

receptor és a foszfatidil-inozitol-3-kináz csökkent működését eredményező mutációk, illetve 

a táplálék glukóz tartalmának csökkentése. A megnövelt glukóztartalom viszont megrövidíti 

az élettartamot vad típusú fonálférgekben, és jórészt meggátolja az élettartam növekedést 

inzulin receptor mutáns férgekben. Szerencsére nemcsak az inzulin státusz határozza meg a 

FOXO működését: különféle (oxidatív és genotoxikus) stresszek a stressz-aktiválta kinázokon 

(pl. JNK, jun N-terminális kináz) keresztül az Akt gátló foszforilációját felülírva is képesek 

aktiválni a FOXO-t, ami magyarázatul szolgál az enyhe stresszek tápláltsági állapottól 

független élettartamnövelő hatására (12. ábra). 

Hogyan kapcsolódik össze a FOXO transzkripciós faktor aktivációja és az élethossz? A 

választ a FOXO által regulált többszáz gén azonosítása adta meg fonálférgekben: a legtöbb 

aktivált gén az önfenntartó védekező mechanizmusok közé tartozik, mások az anyagcsere 

átprogramozását szolgálják, és jónéhány túltermelése önmagában is kismértékű, de 

szignifikáns élettartam növekedést, valamint stressz-rezisztenciát eredményezett (9. 

táblázat). Meglepő, de hatékony, hogy a FOXO direktben csak pár tucat gén kifejeződését 

serkenti, melyek közé további védekező mechanizmusok mesterregulátorai, mint pl. az SKN-

1/Nrf2 transzkripciós faktor tartozik, melyek együtt egy transzkripciós faktor kaszkádot 

hoznak létre. A FOXO a stresszek érzékelését és saját aktivációját segítő pozitív 

visszacsatolási kört is aktivál (pl. a FOXO-t aktiváló SEK-1 kináz szintjének növelésével, illetve 

az inzulireceptor ligandok szintjének csökkentésével). Negatív visszacsatolás a túlaktiváció 

ellenében az inzulinreceptor expressziójának növelése. A rendszer biztonságát szolgálja 

továbbá, hogy számos gén aktivációjához a FOXO és/vagy a HSF1 és/vagy az SKN-1 egyidejű 

bekötése szükséges. Valóban, az inzulin receptor mutációjának élettartamnövelő hatásához 

fonálférgekben a FOXO mellett szükseges a HSF1 illetve az SKN-1 transzkripciós faktorok 

jelenléte, illetve ezek egyenkénti túltermelése önmagában megnyújtja az élettartamot, 

valamint szükségesek az idegrendszeri folyamatokhoz és a természetes immunitáshoz. A 

HSF1 és az SKN-1 gátló inzulinfüggő foszforilációja egyaránt jól ismert. Mindezek alapján az 
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inzulin az Akt kinázon keresztül hatékonyan gátolja az önfenntartó stresszválaszokat (12. 

ábra). 

 

9. táblázat A C. elegans FOXO által aktivált néhány gén 

 

Gén Géncsoport Jelentőség 

Szuperoxid dizmutáz-3 antioxidáns enzim Antioxidatív védekezés 

Kataláz-2 antioxidáns enzim Antioxidatív védekezés 

Hsp-16 hősokk fehérje Fehérje homeosztázis 

Hsp-12 hősokk fehérje Fehérje homeosztázis 

Metallotionein-1 nehézfémkötő fehérje Antioxidatív védekezés 

Lizozim-7 antibakteriális védekezés Természetes immunitás 

Lizozim-8 antibakteriális védekezés Természetes immunitás 

AMP aktivált fehérje kináz anyagcsere szabályozás Anyagcsere program 

SEK-1/stressz-aktivált protein 

kináz 

fehérje kináz Stressz jelátvitel 

SKN-1/Nrf2 transzkripciós 

faktor 

transzkripciós faktor Antioxidatív és 

elektrofil védekezés 

(biotranszformáció 

 

 

Fonálférgek élethosszának növeléséhez elegendő, ha a mutáns inzulin receptor bizonyos 

idegsejtekben, a FOXO transzkripciós faktor pedig a bélhámban (megfelel az emlős májnak 

és zsírszövetnek is) van jelen, feltételezve egy idegsejtek és bélhám között ható endokrin 

közvetítőt. Ecetmuslicák élettartamát megnöveli a FOXO zsírszövetben való túltermelése, 

illetve az centrális zsírszövetben túltermelt FOXO a perifériás szöveti FOXO sejtmagi 

áthelyezését indukálja. Összefoglalva, a csökkent inzulin-függő jelpálya endokrin 

közvetítéssel a FOXO transzkripciós faktor aktivációja révén egy összehangolt önfenntartó 

üzemmódot eredményez, mely meghosszabbítja az élettartamot. Vajon ugyanezen 

mechanizmus működik emlősökben is?  
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Minden szövetükben inzulinreceptor mutáns egerek újszülött korban 1-es típusú 

diabéteszben elhaláloznak, ami nem meglepő, ismerve az inzulin fent ecsetelt kulcsszerepét. 

Az izomban, májban, idegsejtekben, hasnyálmirigyben hiányzó inzulinreceptor pedig inzulin 

rezisztenciát és csökkent cukortoleranciát, 2-es típusú diabéteszt okoz. Ezzel szemben a 

zsírszöveti inzulireceptor hiánya mind normál, mind zsírdús étrenden megőrzi normál 

testsúlyát és inzulinérzékenységét és az izogenetikus kontroll egerekhez képest 14%-kal 

tovább él. Ennek hátterében a kutatók szintén a zsírszövet által termelt megváltozott 

hormonális szignálokat sejtenek, melyek közé tartozik az adiponektin és a leptin illetve egyes 

szteroid hormonok. Ezekben az egerekben enyhébb gyulladásos profilt észleltek, amelynek 

magyarázatául szolgálhat az a humán megfigyelés is, hogy az inzulin serkenti a gyulladásos 

folyamatokat, leginkább aktiválva a makrofágok inflammoszómáját (Nlrp3). Ezekben az 

egerekben azonban az inzulinreceptor a makrofágokban is hiányzott, ami felveti, hogy a 

gyulladás esetleg ott kezdődhet, és nem a zsírszöveti jelek módosítják. Ezen túl az 

idegrendszeri inzulin receptor szubsztrát kiütése hasonló mértékben növeli az egér 

élettartamát. Bár az emlős FOXO esetében még nem állnak rendelkezésre egyértelmű adatok 

az élettartam vonatkozásában, ez magyarázható a sok átfedő izoforma jelenlétével, melyek 

megnehezíthetik egy ilyen transzgén egér létrehozását. Emlősökben bizonyított, hogy a 

FOXO szükséges az idegi őssejt kompartment fenntartáshoz. Ezen túl 7 polimorf FOXO 

variáns kapcsolódása a kivételes életthosszal sejteti a FOXO élethossz-reguláló szerepét. 

Az inzulinfüggő jelátvitel másik jellemzője a tápanyag-érzékelő mechanizmusok/jelpályák 

szabályozása. Ennek központi szereplője a TOR (pontosabban mTOR, mammalian target of 

rapamycin) kinázkomplex, mely aminosav- és tápanyagbőség hatására aktiválódik, amit 

részben az inzulin-indukált Akt-függő foszforiláció közvetít. A TOR serkenti a riboszóma 

biogenezist (a riboszómális S6 kináz gátlásával), a transzlációt (a 4EBP1 gátlásával), gátolja a 

fehérje lebontást (az autofág beclin-1 gén gátlásával), összeségében serkenti a sejt 

növekedést (12. ábra). A transzláció gátlása egyébként számos élőlényben fokozott 

stresszrezisztenciát, mitokondriális légzést és élettartamnövekedést eredményez, mely a 

fehérje homeosztázis és a mitokondriális energiatermelés szerepét veti fel. A muslica TOR 

ortológ gént elegendő kiütni a zsírszövetben (csakúgy, mint a FOXO-t túltermelni), mely 

megerősíti a zsírszövet kulcsszerepét az anyagcsere és az élettartam hormonális 
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összehangolásában. A TOR a replikatív kompartmentben játszott szerepére utal, hogy  

aktivációja szükséges a p21 által aktivált sejtek szeneszcenssé válásához. 

Az Akt kináz képes részlegesen inaktiválni az éhségszenzor AMP-függő fehérje kinázt 

(AMPK) is. Az AMPK felelős az pl. az éhezés, valamint a testmozgás indukálta katabolikus 

(lebontó folyamatok túlsúlyba kerüléséve jellemezhető) válaszért, azaz súlyvesztésért. Ennek 

egyik mechanizmusa, hogy az AMP szint emelkedése az AMPK általi foszforilációval gátolja a 

TOR-t. Összefoglalva, az alacsony inzulin szignál és az AMPK aktivációja meggátolja a 

sejtnövekedést erősítő hatásokat, a sejtek és élőlények energiaforrásait a növekedésről az 

önfenntartás irányába irányítja át (12. ábra). A FOXO és az AMPK koordinált aktivációja 

pozitív körbe kapcsolódik, ugyanis az AMPK foszforilációval aktiválja a FOXO-t, míg az egy 

AMPK-aktivátor (sestrin) fehérje kifejeződését serkenti. 

Az inzulin-szignálút élethossz-befolyásoló szerepét a növekedési hormon vagy receptor 

hiányos mutáns egerek megnövekedett élettartama, és a csökkent inzulin-jelátvitelre 

emlékeztető hatások is megerősítik. Ezek a fokozott stressz-rezisztencia, inzulin-érzékenység 

és adiponektin szint, illetve csökkent IGF-1 és TOR jelátvitel, csökkent gyulladásos válasz (p38 

kináz, IL-6 és TNF-alfa) és jobb szív- érrendszeri működés. Sőt, a növekedési hormont 

alultermelő emberek fokozott védelmet élveznek az öregedéskapcsolt alábbi betegségektől: 

rák, cukorbetegség és ateroszklerózis. 

 

Klotho: egy valódi fiatalító hormon  

Klotho a sorsot fonó legidősebb moira (sorsisitennő) a görög mitológiából, a rend 

istennőjének egyik lánya, akinek még az istenek sem parancsolnak. A Klotho a biológusok 

számára egy hormon, melyet az agy és az idegrendszer termel, és először krónikus 

veseelégtelenségben figyelték meg a szintjének csökkenését, ami hozzájárul a súlyos 

szövődményekhez, mint a csontszövet fogyása és az érelemszesedés. Az öregedéskutatók 

akkor örültek meg, amikor japán kutatók véletlenül felfedezték, hogy a Klotho-hiányos 

egerek igen korán (átlag 60 nap alatt) öregszenek meg és haláloznak el. A Klotho vérszintje 

csökken az öregedés során, a humán Klotho polimorfizmusai kapcsolatban állnak a hosszú 
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élettartammal, illetve a Klotho túltermelése egerekben mintegy 20-30%-kal megnöveli az 

élethosszt. 

Vajon milyen mechanizmus áll a Klotho működésének hátterében? Erre a mai napig nincs 

egyértelmű válasz. A Klotho kémcsőkísérletekben szteroidhormonokat képes átalakítani, de 

valódi szubsztrátját még nem találták meg. Hatásában a csontsejtek által termelt fibroblaszt 

növekedési faktor-23 (FGF23) is szerepet játszhat, amit jelez a Klotho hiányos egerek magas 

aktív D-vitaminszármazék szintje. A D-vitamin anyagcsere normalizálása kivédi a Klotho 

hiányában bekövetkező korai halálozást. Azonban a Klotho túltermelés más mechanizmuson 

keresztül hat: az inzulin jelátviteli út gátlása, valamint a FOXO és az Nrf2 transzkripciós 

faktorok fokozott aktivációja állhat a hosszabb élettartam mögött. 

A csírasejtek üzenete  

Az erőforrások megosztása az önfenntartás és fajfenntartás között befolyásolhatja az 

élettartamot (ld. Evolúciós öregedés-elméletek). Ennek mechanizmusát először 

fonálféregben fejtették meg. Eszerint a teljes ivarszerv eltávolítása nem befolyásolja az 

öregedést, azonban ha a csírasejteket eltávolítják, vagy a szaporodásukat gátolják, az 

öregedés mértéke csökken: mintha az egyed várná, hogy legyárthassa az utódokat. A jelet 

felteheően az ivarszervben jön létre, egy transzkripciós elongációs faktor (TCER-1) közvetíti, 

és a bél (zsírszövet) FOXO aktivációja valamint a pregnenolon hatása révén egy lipáz hozza 

létre az élettartamnövekedést. Az élettartam a transzkripciós faktor túltermelésével akár 

érintetlen csírasejtek jelenlétében, illetve már eleve hosszú életű inzulin mutánsoknál is 

megnövelhető, mely új terápiás módot adhat az orvostudomány kezébe. Persze ehhez 

szükséges, hogy hasonló mechanizmus működjön emlősökben is. Fiatal egerek petefészkét 

idősekbe átültetve az idős egerek élettartama növekszik, azonban a mechanizmus további 

vizsgálatokat kíván. 

Lehetőségek az egészséges élettartam megnyújtására 

Az eddigiekből nyilvánvalóvá válhat, hogy az öregedés el nem kerülhető, de késleltethető. 

Terápiás beavatkozásra teremt lehetőséget a fentebb tárgyalt, modellszervezeteken 

felfedezett genetikai mechanizmusok jobb megismerése és genetikai valamint gyógyszeres 

modulálása; a szervezet önfenntartását aktiváló környezeti tényezők hatásmechanizmusának 

tanulmányozása; valamint a rendkívüli életkort megért emberek genetikai hátterének és 
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életstílusának elemzése. A köztudatban jelenlevő, az élettartamra és egészségre ható 

életvezetési elvet (a rendszeres fizikai mozgás, egészséges táplálkozás, dohányzás és 

alkoholfüggőség elkerülése) 

 

A kalóriacsökkentés 

1935-ben Clive McCay fedezte fel, hogy patkányok kalóriabevitelének csökkentése 

drasztikusan megnyújtja az élettartamot. Ezzel a középkori „életelixírek” után az első esélyt 

adta az emberiség kezébe, hogy élettartamát befolyásolja. A kalóriacsökkentés ilyen hatását 

azóta számtalan tanulmány megerősítette élesztőtől az emlősökig. Általánosan elmondható, 

hogy a kalóriabevitel mintegy 30-40%-os csökkentése a minőségi tápláltság megtartása 

mellett 30-40%-os élettartamnövekedéshez, valamint a korral kapcsolódó változások 

késlekedéséhez vezet. Fontos, hogy emlősökben csak az anyától való elválasztás – azaz a 

legintenzívebb fejlődési periódus lezajlása – után kezdett kalóriacsökkentés hatásos, 

azonban akár középkorú állatoknál kezdve is megnyújtja az élettartamot. Ezzel szemben a 

méhen belüli életben akár az alultápláltság, akár a túltápláltság olyan idegi-hormonális 

mintázatokat alakít ki, melyek öregedéssel kapcsolódó betegségek kialakulására 

hajlamosítanak.  A kalóriacsökkentés jótékony hatása állatmodelleken kiváltható intermittáló 

(másnaponkénti) éhezéssel (böjttel, melynek hormonális és anyagcsere-hatásai sokkal 

gyorsabbak és erőteljesebbek).  

 

10. táblázat A kalóriacsökkentés hatásai 

 

Működés Jellege 

Általános kisebb testméret és zsírmennyiség 

viszonylagosan megtartott izommennyiség 

kisebb mértékű korfüggő izomfogyás 

alacsonyabb testhőmérséklet 

élénkebb és megtartott fizikai aktivitás 

fokozott stressz-rezisztencia 

Anyagcsere csökkent vércukor- és vérzsírszint 
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magasabb inzulin érzékenység 

csökkent inzulin és IGF-1 szintek 

magasabb adiponektin szint 

kisebb mértékű glikolízis 

hatékonyabb mitokondriális ATP termelés 

csökkent szabadgyöktermelés és oxidatív károsodás  

Szív-érrendszer csökkent vérnyomás és pulzus 

hatékonyabb szívműködés 

csökkent ateroszklerózis 

Idegrendszer megtartott idegi plaszticitás és gondolkodás 

csökkent idegsejt degeneráció 

Immunrendszer megnövekedett hatékony immunitás (NK sejtek) 

csökkent gyulladás (proinflammatorikus limfokinek, CRP, 

emelkedett kortizol) 

Daganatok nagymértékben csökkent 

Termékenység csökkent 

 

 

Melyek a kalóriacsökkentés hatásai? A 10. táblázatban feltüntetett hatásokból 

kiemelendő a jobb anyagcsere profil és immunválasz. Génexpressziós vizsgálatok szintén az 

energiatermelésben és a gyulladásos válaszban érintett gének esetében mutatták a 

legkoherensebb változásokat. Megjegyzendő, hogy a kalóriacsökkentés hatásai közé tartozik 

a szaporodóképesség csökkenése (embereken a libidó is csökken). Ígéretesek azok az 

ecetmuslicán végzett kísérletek, melyekben a metionin aminosav bőséges visszaadásával a 

termékenység az élettartam csökkenése nélkül visszaállt. Egy másik fontos eredmény, hogy a 

fehérjebevitel 40%-os megszorítása egerekben normál kalóriabevitel mellett szintén 

meghosszabbítja az élettartamot. Krónikus vesebeteg emberek számára ennél alacsonyabb 

fehérjetartalmú diétát írnak elő. 

A legizgalmasabb kérdés, hogy működik-e a kalóriacsökkentés egészséget fokozó hatása 

embereken. Kalóriabevitelüket önként megszorító emberek tanulmányozása arra enged 

következtetni, hogy igen, főként az ateroszklerózis és szív-érrendszeri állapot 
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vonatkozásában, azonban a hihetetlen megpróbáltatás miatt kevés az adat. Japánban, 

Okinawa szigetén élnek olyan százéves emberek, akik magas életkorukat a természetesen 

kevés tápláléknak köszönhetik. A másik bizonyíték az elhízás és az inzulin rezisztencia egyre 

nyilvánvalóbb szerepe az összes életkor-asszociált betegség kialakulásában. A kérdésre talán 

a legegyértelműbb választ az 1989-ben a Wisconsin-i Egyetemen, felnőtt makákó majmokon 

induló hosszmetszeti vizsgálat adja meg. A Richard Weindruch által vezetett csoport 2009-es 

eredményei szerint a 30%-kal csökkentett kalóriabevitelű majmok közül még 80% élt, míg a 

kontrollcsoportból csak 50%. A csökkent halálozás mellett az eredmények igazolják a 

rágcsálókon már megfigyelteket: fokozott inzulinérzékenység, szív-érrendszeri egészség, 

késlekedő izomvesztés,  csökkent vércukor- és vérzsírszintek, gyulladásos markerek és 

oxidatív károsodás. A felnőttkorban elkezdett kalóriacsökkentéssel elért eredmények 

reményt nyújtanak saját egészségünk megőrzése tekintetében is. Egyúttal ezek az erőteljes 

és koordinált változások azt sugallják, hogy a kalóriacsökkentés is egy szervezeti szintű 

program megvalósulása az erőforrások szűkössé válásakor az ökonomikus működés 

érdekében. 

A kalóriacsökkentés hatásait egyrészt az inzulinfüggő jelátvitelnél már részletezett 

tápanyag-érzékeny, illetve a stressz-reszponzív jelpályák közvetítik (13. ábra). Itt említem 

meg az először élesztőben felfedezett Sir2 szirtuin deacetilázokat, melyeket az éhségben 

emelkedő nikotinamid-adenin dinukleotid (NAD+) aktivál. Emlős szervezetben minden 

kompartmentben található Sir2 ortológ. Korai eredmények szerint gerinctelen 

szervezetekben a Sir2 túltermése megnövelte a stressz-rezisztenciát és az élettartamot, míg 

kiütése meggátolta a kalóriacsökkentés élettartamnövelő hatását. Ezen túl a legjobban 

hasonlító, sejtmagban található emlős ortológ SIRT1 számos, a stresszválaszokban és az 

élettartam szabályozásában szerepet játszó jelátvivő acetilációs státuszát/aktivitását 

szabályozza (FOXO, p53, HSF1, valamint a mitokondrilis energiatermelést és a zsírszöveti 

anyagcserét irányító PGC1alfa). A kezdeti optimista elvárásokat egy anyagcsere-státuszt a 

stresszválaszokkal integráló kalóriacsökkentés-szuperregulátorról kiábrándította, hogy 

emlősökben a SIRT1 túltermelése nem hosszabbítja meg az életet, és ezt gerinctelenekben is 

cáfolták), valamint hogy a SIRT1 a kalóriacsökkentésre adott válaszoknak csak egy részét 

közvetíti. Ezzel párhuzamosan a mitokondriális SIRT3 jelentősége egyre nyilvánvalóbbá válik. 
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A szirtuinok szerepe különféle életkorfüggő betegségekben (neurodegeneratív betegség és 

magas zsírtartalmú diéta okozta anyagcserezavar) élénk kutatás tárgya.  

A kalóriacsökkentés daganatellenes hatása rendkívül erős. Egérkísérletek szerint ezt az 

Nrf2 transzkripciós faktor közvetíti, mely reaktív vegyületek hatására (oxidatív és elektrofil 

stressz esetén) aktiválódik, és többszáz, a biotranszformációban, különösen a 2-es 

konjugációs fázisban érintett gén kifejeződését serkenti, ezzel elősegíti a méregtelenítést. 

Fonálférgekben a táplálékot érzékelő idegsejtekben található ortológ SKN-1 

kalóriacsökkentés hatására fokozza a mitokondriális anyagcserét és ez vezet az élettartam 

megnyúlásához. A teljes kalóriamegvonás (melyre fonálférgekben lehetőséget kínál, hogy a 

kifejlődés után nincs sejtosztódás) ezzel szemben a HSF1 jelenlétét igényli. A különböző 

jelhalózatok kölcsönhatása feltérképezésre vár (13. ábra).  

 

Élettartamnövelő gyógyszerjelöltek 

Valójában mi is az öregedést megcélzó gyógyszerek célja? Az öregedés lassítása, az 

öregedéssel összefüggő betegségek késleletetése és az egeszséges élettartam megnyújtása. 

A legtöbb élettartamnövelő gyógyszerjelölt a kalóriacsökkentés hatásában érdekelt 

mechanizmusokat célozza meg. A természet bölcsességét mutatja, hogy ezek a gyógyszerek 

növényi eredetüket tekintve táplálék vagy gyógyfüvek formájában régóta rendelkezésre 

állnak. A legelső gyógyszerjelölt az interneten is kapható resveratrol a szőlő héjában és a 

vörösborban található, erős rákellenes és gyulladásgátló hatással rendelkezik. 

Élettartamnövelő hatása gerinctelenekben bizonyított, egérben a kalóriacsökkentéshez 

hasonló génexpressziós változásokat okoz, de az élethosszt csak magas zsírtartalmú diéta 

esetén növeli meg, és terápiás dózisa nagy. Korábbi, szirtuin aktivátor hatását 

megkérdőjelezik, bár hatásához szükségesnek tartják. Jelenleg leginkább az AMPK-t és az 

Nrf2-t aktiváló hatására gyanakszanak. 

A TOR-gátló rapamycin hatékonysága összefügghet a fehérje homeosztázis robusztus 

remodellálásával (csökkent transzláció és növekedés, fokozott autofágia: a fehérjebevitel 

megszorítása feltehetően szintén a TOR-on keresztül fejti ki hatását). Élettartamnövelő 

hatását fonálférgektől rágcsálókig bizonyították, olan egereket is beleértve, melyeknél a 
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kezelést az életük felénél indították. A rapamycin erős immungátló hatással rendelkezik, 

mely használhatóságát megkérdőjelezi. 

A metformin a legelterjedtebb antidiabetikus gyógyszer. Jótékony hatásának hátterében 

az Nrf2 és az AMPK aktiválódását és a TOR gátlását feltételezik. A metforminkezelés 

transzkripciós profilja erősen emlékeztet a kalóriacsökkentésére. Fonálférgekben és nőstény 

egerekben meghosszabbítja az élettartamot. A metformin-kezelt emberekben a rák 

előfordulása jelentősen csökkent, csakúgy mint a szív-érrendszeri és vesebetegségek. 

Mellékhatásai enyhék, leginkább gyomorpanaszok. 

A 2-deoxiglukóz a foszfoglukóz izomerázt gátló glikolízis inhibitor. Tumorellenes hatású. 

Mechanizmusát tekintve fonálférgekben indirektben aktiválja az AMPK-t és a mitokondriális 

energiatermelést. Meglepetésre a szabadgyöktermelés nő, ami kompenzatorikus 

stresszválaszt kiváltva növeli az élettartamot (ld. 11. ábra). Sajnos az egerekben hat hét alatt 

erős kardiotoxikus hatás jelentkezett, mely a további vizsgálatoknak elejét vette. 

Egyéb népszerű anti-öregedés elixírekként reklámozott hormonok, mint a növekedési 

hormon (GH), tesztoszteron, dehidroepiandroszteron (DHEA), valamint az ösztrogének 

egyelőre nem rendelkeznek elegendő bizonyítékokkal, sőt, inkább mellékhatásokkal. 

Figyelembe véve a hormonok igen erős hatásait (mint pl. az ösztrogének sejtosztódást 

fokozó hatását), szedésük egyelőre nem javallt. Ugyenez vonatkozik a megbízhatatlan 

forrásból származó táplálékkiegészítőkre és fiatalító kozmetikumokra. Összességében 

azonban az eddig elért eredmények reményt keltőek. Az emberi átlagéletkor évtizedenként 

két évvel növekszik, és üteme egyelőre nem lassul. A száz évet megélt emberek aránya 

egyaránt növekszik (jelenleg 7 ezrelék). Vajon mi a százévesek titka? 

 

Százévesek és szuperszázévesek 

Az eddigi bizonyítottan legidősebb ember: Jeanne Louise Calment, 122,5 évet élt. A 

statisztikusok szerint a száz évet megélt emberek életkora nem tulajdonítható a véletlennek, 

rendelkeznek olyan adottságokkal, mely ezt számukra lehetővé teszi. Sőt, minél idősebb 

valaki a száz évet meghaladóan, annál jobb az egészségi állapota (a 110 és 119 év közötti ún. 

szuperszázévesek 41%-a önfenntartó!). Meglepődünk azon, hogy a legtöbb százéven felüli 
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ember nő? Állatkísérletekben is a nőstény egyedek jobban reagálnak az élettartam 

megnyújtására. Ennek egyik oka feltehetően az, hogy a hímek/férfiak nagyobb hangsúlyt 

fektetenek a növekedésre, versengésre, ami kimeríti az erőforrásokat. A szuperszázévesek 

családtagjai az átlagnál tovább élnek, mely a genetikai és családi háttér jelentőségét sejteti. 

A százévesek között extrém ritka a diabétesz, és az is 90 éves kor felett kezdődik. A 

daganatok és a szív-érrendszeri betegségek szintén ritkák. Viszont az, hogy 90%-uk erős 

dohányos volt, 20%-uk kövér, és nem volt köztük sok atléta és vegetáriánus, valamit sejtet, 

hogy ők az átlagtól eltérően reagálnak a környezeti ingerekre. Valóban, az inzulin-FOXO 

tengelyen és a Klotho és adiponektin fehérjékben az életkorral kapcsolódó 

polimorfizmusokat találtak, mely a hormonális rendszer szerepét erősíti meg. Ugyanakkor 

számos olyan génvariáns található bennük, mely enyhe stresszválaszt vált ki (ahogy az enyhe 

mitokondriális mutációk vagy a 2-deoxiglukóz kezelés). A magas HDL-koleszterin szint és a 

HDL részecskék szokatlanul nagy mérete szintén a hosszú élettartammal kapcsolódó 

tulajdonság, melyben a CETP és apoC-3 gének variánsai hoznak létre. A legizgalmasabb 

azonban, hogy a legerősebben asszociált génvariánsok egyelőre ismeretlen funkciója nem 

ismert, és a jelenleg is zajló rendszerszintű vizsgálatokkal remélhetőleg felfedi a hosszú élet 

titkát és terápiás lehetőségeket kínál. Azonban a titok lehet, hogy egyszerűbb: a 

megkérdezett szuperszázévesek jó része egyszerűen, a szó mélyebb értelmében élvezte az 

életet. 

 

Konklúzió 

 

Bár az öregedésről és romlásról szólt a fejezet nagy része, érdemes először rácsodálkozni 

arra a sokrétű gondoskodásra, mely kifejlődött az élet védelmében. Vajon véletlen ez? Ha 

igen akkor az öregedés maga is véletlen. Ha nem, akkor ez tervezett. Ezt a tervet, akár az 

evolúció terve, akár isteni terv, ma még nem ismerjük. Talán ennek megismerése a filozófia 

vagy más tudásszintek körébe tartozik. A módozatok ismerete viszont egyre inkább a 

kezünkbe kerül és ez nagy szabadságot ad sorsunk felett. Utópisztikus kérdésekként 

felmerülnek az alábbiak: Felkészültünk-e egy ilyen tudással való felelős bánásmódra? 
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Tekintetbe vesszük-e azt, hogy az élettartam (pl. 130 évre való) általános megnyúlása csak 

késlelteti a civilizációs betegségek megjelenését, és általánosságban megnyújhatja az 

elesetten, kórházban eltöltött időt? Átgondoltuk-e, milyen szociális változásokat okoz ez a 

Földön? Hogyan tudja eltartani a túlnépesedett emberiséget? És mit kezdünk a hirtelen 

ajándékként kapott 30-50 évvel? Milyenné válunk – milyen utat járunk be? Ezekre körülbelül 

annyira lehet válaszolni, mint a számítógép feltalálásakor felmerülő kérdésekre. Ma pedig itt 

van az internet. Hatalmasak a lehetőségeink, a misztérium épp az állandó változáshoz való 

alkalmazkodás, az élet megy tovább. 
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INTRACELLULÁRIS FEHÉRJELEBONTÁS: AZ UBIKVITIN – PROTEASZÓMA 

RENDSZER 

Dr. Bánhegyi Gábor 

 

Míg a fehérjeszintézis (transzláció) legfontosabb jellemzői régóta ismertek, csak az utóbbi 

évtizedekben kezdődött meg az intracelluláris fehérjelebontás folyamatainak feltárása. A sejt élete 

során az intracelluláris fehérjeszintézis és -lebontás többé-kevésbé egyensúlyban van (proteosztázis). 

Az egyensúly felborulása (fehérje túltermelés, illetve fehérjehiány) elméletileg létrejöhet mind a 

szintézis, mind a lebomlás sebességének változásával. Az intracelluláris fehérjeegyensúly patológiás 

változásai azonban túlnyomórészt a proteolízis hibás vagy csökkent működésével kapcsolatosak. 

Emellett a proteolízis szelektivitása lehetőséget ad a proteom átalakítására, illetve sok esetben direkt 

szabályozóként is működik. 

 

Fehérjelebontás  

Az intracelluláris fehérjelebontás folyamatának sokkal körültekintőbben kell működnie, mint az 

extracelluláris proteolízisnek. Alapvető a degradációs jelek által közvetített pontos 

szubsztrátfelismerés, mely alapulhat a polipeptid lánc bizonyos szekvenciáin (konstitutív proteolízis), 

vagy poszttranszlációs módosítások révén kialakuló jeleken (szabályozott proteolízis). Emellett a 

sérült, elöregedett fehérjék specifikus felismerése és lebontása is alapvető jelentőségű. Legalább 

ugyanennyire fontos a nem-szubsztrátok nem-felismerése: erről a sejt kompartimentáció révén 

gondoskodik. A proteolítikus kompartimentumokba a szubsztrátok szelektíven transzportálódnak, 

míg a többi fehérjék kizáródnak. Az intracelluláris proteolízis valódi kompartimentumokban 

(lizoszóma, autofág vakuólum), illetve pszeudokompartimentumokban (proteaszóma lumen) megy 

végbe. 

A sejtben a fehérjelebontás lépést tart a szintézissel. A feladatuknál fogva rövid élettartamú (pl. 

transzkripciós faktorok), hibásan képződött vagy tekeredett, irreverzibilisen módosult (pl. oxidált) 

fehérjéket a sejt gyorsan lebontja. Az újonnan szintetizálódott fehérjék mintegy 40%-a egy percen 

belül szubsztrátjává válik az intracelluláris proteolítikus folyamatoknak. Az intracelluláris 

proteolízisnek két fő fajtája van: az endoszóma – lizoszóma rendszer által katalizált és a nem-

lizoszómális proteolízis. (Harmadiknak tekinthető a mitokondrium saját, prokariótákéhoz hasonló 
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proteolízise.) A lizoszómális rendszernek, bár extracelluláris, endocitózissal felvett fehérjéket is bont 

a sejten belül, fontos szerepe van a makroautofágia, illetve a dajkafehérjék által közvetített 

autofágia folyamatában, s így az intracelluláris proteolízisben. A legtöbb intracelluláris fehérjét, a 

sejtmag, citoszól és az endoplazmás retikulum fehérjéit elsősorban az ubikvitin – proteaszóma 

rendszer bontja.  

 

Az ubikvitin – proteaszóma rendszer 

Az ubikvitin – proteaszóma rendszer által végzett szabályozott proteolízis elvben két egyszerű 

lépésből áll (1. ábra). Először a lebontandó fehérje megjelölődik: kovalens kötéssel ubikvitin 

molekulák kapcsolódnak egy lizil oldallánchoz, a fehérje ubikvitinálódik. A második lépésben az így 

megjelölt fehérjéket a proteaszóma ATP-függő proteázai felismerik, kitekerik, az ubikvitin jelet 

leválasztják és a fehérjét hidrolizálják. 

1. ábra. Az ubikvitin – proteaszóma rendszer működésének sémája 

Az ubikvitin – proteaszóma rendszer által végzett szabályozott proteolízis két egyszerű lépésből áll. Először a 

lebontandó fehérje megjelölődik: kovalens kötéssel ubikvitin molekulák kapcsolódnak egy lizil oldallánchoz, a 



 

TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008 "Képzés- és Tartalomfejlesztés a Semmelweis Egyetemen“. Szemináriumi anyagok fejlesztése 

– SE Orvosi Vegytani Intézet 

 

209 

fehérje ubikvitinálódik. A második lépésben az így megjelölt fehérjéket a proteaszóma felismeri, az ubikvitin 

jelet leválasztja és a fehérjét peptidekké hidrolizálja, melyeket peptidázok aztán aminosavakká bontanak. 

Az ubikvitinálás a poszttranszlációs fehérjemódosítások egy különleges válfaja, melynek során fehérje 

fehérjével kapcsolódik. A folyamat igen fontos a sejt különböző körülményekhez történő 

alkalmazkodásában. Különösen érdekes a transzkripciós faktorok gyors, változatos és fajtól függő 

ubikvitinálódása, mely a transzkripciós apparátus funkcionális rugalmasságát és sokféleségét 

biztosítja. Miután több genom teljes analízise megtörtént, kiderült, hogy a gének száma meglepően 

alacsony és számuk igen kevéssé különbözik igen eltérő fejlettségű szervezetekben. Egyebek között a 

transzkripciós mechanizmusoknak az eltérő ubikvitinációval létrehozott változatosságában látják azt 

az evolúciós hajtóerőt, mely a fajok sokféleségéhez vezetett. 

Az ubikvitináció és proteaszómális hidrolízis a károsodott, elöregedett, felesleges és hibás szerkezetű 

fehérjék eltakarításán kívül sok más fontos feladatot is ellát. Sok fehérje sejten belüli szintjét a 

lebontás jobban meghatározza, mint a szintézis: nem meglepő tehát, hogy a rendszer szerepet játszik 

a transzkripció és a sejtciklus szabályozásában. Egyedülálló feladata a rendszernek az antigének 

processzálása, melyet egy sajátos proteaszóma, az immunoproteaszóma végez.  

Az ubikvitináció zavarai a sejten belül felesleges, károsodott fehérjék felhalmozódásához és 

kicsapódásához vezetnek. Ezek mechanikusan is gátolhatják a sejtfunkciókat; még fontosabb, hogy az 

aggregáció apoptózishoz vezető folyamatokat indíthat el. Ezek nemcsak elméleti lehetőségek: az 

ubikvitin – proteaszóma rendszer zavarai állnak számos súlyos neurodegeneratív betegség (prion 

betegség, Alzheimer, Parkinson és Huntington kór, amiotrófiás laterálszklerózis) hátterében. 

Másrészt az ubikvitináció farmakológiai gátlása lehetőséget ad új hatásmechanizmusú 

citosztatikumok kifejlesztésére. 

 

Az ubikvitin 

Az ubikvitin 76 aminosavmaradékból álló kis globuláris fehérje. Szekvenciája az eukarióták között 

rendkívül konzervatív (az élesztő és az ember ubikvitinje csak három aminosavban különbözik). 

Funkciójában kitüntetett szerepe van a C-terminális (76.) glicin karboxilcsoportjának (mely tioészter 

kötés létrehozása képes fehérjék tiol csoportjaival), valamint a 48-as helyzetű lizin ε-

aminocsoportjának (mely az ubikvitin ubikvitinálódási helye, így lehetővé teszi az ubikvitin polimerek 

kialakulását). A fehérje 7 lizil oldallánca közül a 29-es és 63-as pozíciójú is ubikvitinálódhat.  
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Eukariótákban négy ubikvitin gén ismert. Érdekes módon az ubikvitin minden esetben fúziós fehérje 

formájában szintetizálódik: az UBI1 és UBI2 gén terméke a riboszóma nagyobbik alegységének, az 

UBI3 géné a riboszóma kisebbik alegységének egy-egy fehérjéjével kapcsolt, míg az UBI4 gén 

poliubikvitint kódol. A fúziós fehérjékből az ubikvitint a deubikvitináló enzimek (DUB) szabadítják fel, 

majd a C-terminális további proteolítikus processzáláson megy át, míg el nem érünk a láncvégi glicin 

karboxil csoportjáig. Ezekben a fúziós fehérjékben egyébként az ubikvitin nem degradációs 

szignálként, hanem a riboszómális fehérje dajkafehérjéjeként működik, a fúzió szükséges a normális 

riboszómaszerkezet kialakulásához. A fúziós fehérjékben az ubikvitin szabályos peptidkötéseket 

képez, szemben az ubikvitináció folyamatában kialakuló izopeptid kötésekkel (lásd később). 

 

Az ubikvitin rokonai 

Az utóbbi években számos ubikvitinre hasonlító fehérjét találtak, hasonló aminosav szekvenciával. 

Ezek a fehérjék funkcionálisan két csoportra oszthatók. Az első csoportba tartozó fehérjék 

feladatukat tekintve is hasonlítanak az ubikvitinhez (UBLs, ubikvitin-like modifiers). Az ide tartozó 

legismertebb fehérje a SUMO (small ubiquitin-like modifier). A második csoport fehérjéi csak 

strukturálisan hasonlók, teljesen eltérő funkciókkal. Ezeket ubikvitin – domén proteineknek (UDP) 

nevezik, nem konjugálnak más fehérjéket. 

 

Az ubikvitináció fajtái, az ubikvitinált fehérje sorsa 

A fehérjék lizil oldalláncaikon monoubikvitinálódhatnak. A monoubikvitinálást további ubikvitinálási 

lépések követhetik, így multiubikvitinált (több lizil oldalláncon monoubikvitinált) és poliubikvitinált 

(egy lizil oldalláchoz láncszerűen kapcsolódik több ubikvitin molekula)  fehérjék jöhetnek létre (2. 

ábra). A típusos eset a 48. Lys poliubikvitinálódása; ez a fehérjét a proteaszómához irányítja. A 29. Lys 

konjugációja valószínűleg szintén degradációs jel. A 63. Lys-en történő konjugáció 

(monoubikvitináció) eredménye membránfehérjék esetén endocitózis lehet. Intracelluláris fehérjék 

ilyen típusú konjugálása a DNS repair-t, a stresszválaszt és a riboszomális funkciókat befolyásolhatja. 

(A lizin oldalláncon történő tipikus ubikvitináció mellett előfordul még az N-terminális aminocsoport 

ubikvitinációja. Emellett egyes virális E3 ligázok, illetve az ERAD folyamatában szereplő E3 ligázok 

cisztein, szerin és treonin oldalláncokat is ubikvitinálhatnak.) 
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A monoubikvitináció 

Mivel a proteaszóma nem köti a monoubikvitinált fehérjéket, a monoubikvitináció nem vezet 

proteolízishez. Szerepe van azonban bizonyos sejtfunkciók szabályozásában. A hisztonok 

monoubikvitinálását már régóta ismert. Emlős sejtekben a H2A és H2B hisztonok néhány százaléka 

monoubikvitinált állapotban található. A folyamat fontos lehet, hiszen az olyan mutáns élesztő törzs, 

melyben hiányzik a H2B ubikvitinációs helye, képtelen a meiózisra. A H1 hiszton ubikvitinálása a 

génexpresszió szabályozásában játszhat szerepet. Élesztő és emlős sejtekben számos 

plazmamembrán receptor és transzporter esetében a monoubikvitináció a lizoszomális lebontás felé 

irányító szignál. Az internalizált receptorok a korai endoszóma specializált doménjében 

ubikvitinálódhatnak (általában monoubikvitináció történik), majd az őket tartalmazó membrán 

begyűrődik, és vezikula formájában lefűződik. Végül az endoszóma lumene megtelik apró 

vezikulákkal, és kialakul az úgynevezett multivezikuláris test. Ez a mechanizmus megakadályozza az 

internalizált receptorok plazmamembránba való visszatérését, és az egész képződmény a 

lizoszómában végzi pályafutását. Az ubikvitináció tehát ebben az esetben is lebontási jelként 

szerepel, bár a fehérjék hidrolízisét nem a proteaszóma végzi el.A retrovírusok gazdasejtből való 

kiszabadulásához – mely lényegében az endocitózis fordítottja - a vírus Gag poliproteinjének 

monoubikvitinálódása szükséges. 
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2. ábra. Az ubikvitinálás válfajai 

A fehérjék monoubikvitinálódhatnak (a) multiubikvitinálódhatnak (b) vagy poliubikvitinálódhatnak (c,d) egy 

vagy több lizil (K) oldalláncon.  

Az ubikvitináció lépései és enzimei  

Az ubikvitináció enzimei divergáló hierarchikus szerkezetet alkotnak: az egy aktiváló enzimhez 

néhány konjugáló enzim és igen nagyszámú (teljesen még fel nem derített) ligáz tartozik. A 

divergencia biztosítja a hatalmas számú, szerkezetileg nagyon különböző szubsztrátfehérje sikeres és 

specifikus ubikvitinálását (3. ábra).  
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3. ábra. Az ubikvitináció folyamata és enzimei  

Az ubikvitináció enzimei divergáló hierarchikus szerkezetet alkotnak: az egy ubikvitin aktiváló enzimhez 

(E1)néhány ubikvitin konjugáló enzim (E2) és igen nagyszámú (teljesen még fel nem derített) ligáz (E3) tartozik. 

Az utóbbiak szerkezetük és működésük alapján a HECT és a RING típusú ligázok csoportjába oszthatók. 

 

Ubikvitin aktiváló enzim (E1) 

A legtöbb fajban, így az emberben is, az ubikvitin aktiválását egyetlen enzim, az ubikvitin aktiváló 

enzim (E1) végzi. Az enzim első lépésben Mg2+ATP-t, majd ubikvitint köt. Ezután ubikvitin-adenilát 

intermedier jön létre (vegyes savanhidrid kötéssel az ubikvitin glicinjének C-terminális 

karboxilcsoportja és az AMP foszfátcsoportja között). Az aktivált ubikvitin ezután (AMP 

felszabadulása mellett) átkerül az E1 aktív centrumának cisztein tioljára (tioészter kötés). Egy teljesen 

töltött E1 enzimmolekula tehát két ubikvitint tartalmazhat, egyet kovalensen kötve, egyet pedig 

szubsztrátként. Az E1 igen hatékony enzim, így egyetlen enzim képes ellátni aktivált ubikvitinnel a 

sejtet, vagyis az E1 mennyisége nem sebességmeghatározó az ubikvitinálás folyamatában. 
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Ubikvitin konjugáló enzimek (E2) 

Az ubikvitinálódott E1 az ubikvitint néhány (~20) ubikvitin konjugáló enzimnek (E2) adhatja át. A 

kovalens kötés ebben az esetben is az enzimek aktív centrumának cisztein tiolja és az ubikvitin C-

terminális karboxilcsoportja közötti tioészter kötés. Az ubikvitin E1 és E2 közötti átvitele további 

energiabefektetést nem igényel. A szabad E2 nagy affinitással köti a „töltött” E1 fehérjét, de gyengén 

a szabad ubikvitint és az „üres” E1 fehérjét.  

 

Ubikvitin – fehérje ligázok (E3) 

A nagyszámú ubikvitin – fehérje ligáz (E3) a reakció első lépésében felismeri a szubsztrátfehérjék 

ubikvitinálódási szignálját, és kötik azokat. Második lépésben kötik az ubikvitinnel töltött megfelelő 

E2 molekulát. Az enzimreakció során az ubikvitin C-

terminális (a korábbi lépésekben aktivált) 

karboxilcsoportja és a szubsztrátfehérje lizil 

oldalláncának ε-aminocsoportja között izopeptid 

kötés jön létre (4. ábra). (Izopeptid kötés: amid 

kötés két aminosav nem α helyzetű amino és/vagy 

karboxilcsoportjai között. Izopeptid kötést más 

molekulákban is találhatunk, egyebek között a 

glutationban a glutaminsav γ-karboxil és a cisztein α-

aminocsoportja között, és a fibrinláncok közötti 

keresztkötésben a glutaminból képződő glutaminsav 

γ-karboxil és a lizin ε-aminocsoportja között.) 

4. ábra. Izopeptid kötés az ubikvitinációban 

Az E3 ligáz által katalizált reakció során az ubikvitin C-

terminális (a korábbi lépésekben aktivált) karboxilcsoportja és a szubsztrátfehérje lizil oldalláncának ε-

aminocsoportja között izopeptid kötés jön létre. Az izopeptid kötés amid kötés két aminosav nem α helyzetű 

amino és/vagy karboxilcsoportjai között. 

A reakció minimális feltétele a szubsztrátmolekula megfelelő ubikvitinációs szignálja és egy 

hozzáférhető lizil oldallánc. A monoubikvitinált szubsztrát további reakcióciklusokon mehet át, így 

poliubikvitinálódhat. A további ubikvitin egységek általában az első ubikvitin molekula 48-as lizil 

oldalláncához kapcsolódnak. (Lehetséges még a 29. és 63. lizil oldallánc ubikvitinálódása is.) Még nem 
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ismert, hogy az első, illetve a további ubikvitinek kapcsolódásáért azonos vagy különböző E2-E3 

párosok összjátéka szükséges-e. (Ha igen, ez a szabályozás egyik pontja lehet.) Mindenesetre az E3 

enzimek nagyrésze képes az első, illetve a további ubikvitin molekulák kapcsolására egyaránt. A 

proteaszómához történő irányításban poliubikvitinálásra van szükség. Érdekes kérdés, hogy az enzim 

hogyan kapcsol át egy szubsztrátmolekula ubikvitinálásáról az ubikvitin ubikvitinálására.  

Az eddig megismert E3 enzimek szerkezetileg (és működésük szerint is) kétfélék lehetnek: vagy HECT, 

vagy RING domént tartalmaznak. A HECT domén kb. 350 aminosavból áll, egy szigorúan konzervatív 

helyzetű ciszteinnel. A cisztein tiolja a katalízis során átmeneti tioésztert képez az ubikvitinnel. A 

RING domén a cink-ujj struktúrához hasonlít, a kb. 70 aminosavnyi szekvencia ciszteinjei és 

hisztidinjei két cink ion ligandjaiként stabilizálják a jellegzetes konformációt. A RING csoport fehérjéi 

még átmeneti kötést sem képeznek az ubikvitinnel. 

Az E3 enzimek gyakran sokalegységes komplexekben, mint például a sejtciklus szabályozásában 

résztvevő APC (anaphase-promoting complex) és az SCF (Skp1-Cullin-F-box protein complex) 

fordulnak elő, mely elősegíti a megfelelő szubsztrátfehérjék felismerését. 

 

Az ubikvitinálódási szignál 

Az intracelluláris fehérjék élettartamát a degradációs jel(ek) jelenléte határozza meg. Az 

ubikvitinálódási szignál vagy konstitutívan jelen van a szubsztrát fehérjében, vagy poszttranszlációs 

módosítással (foszforiláció/defoszforiláció, hidroxiláció stb.) kerül rá. A legelőször felismert ilyen 

szignál az N-terminális aminosav volt (N-terminális szabály). A fehérjék életideje szoros összefüggést 

mutat az N-terminális aminosav milyenségével. Emlősökben a rövid életidejű fehérjék N-terminálisán 

Arg, Lys, His, illetve Arg-Cys, Arg-Asp, Arg-Glu (1. típusú destabilizálók), Leu, Phe, Trp, Tyr, Ile (2. 

típusú destabilizálók), illetve Ala, Ser és Thr (3. típusú destabilizálók) találhatók. Ha az N-terminálison 

Asn vagy Gln található, azokat amidáz enzimek aszparaginsavvá és glutaminsavvá alakítják. Ezt 

követően Arg-transzferázok arginint kapcsolnak a lánc végére. 

Ezen kívül még számos ubikvitinálódási szignált írtak le, melyek általában rövid régiók a 

fehérjeszekvenciában. A legelőször leírt konstitutív szekvenciát a sejtciklust szabályozó ciklinekben 

írták le. A szekvenciájukban az ubikvitinálódási szignálra hasonlító szintetikus peptidek 

felhasználhatók az ubikvitináció kompetitív gátlására. Másrészt ezek a mesterséges peptidek 

viszonylag gyengén kötődnek az E3 enzimekhez, jelezvén, hogy a teljes szubsztrátmolekulán belüli 

konformációjuknak is szerepe lehet a szignál felismerésében.  
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A fehérjék tartalmazhatnak stabilizációs szignált is: ezek a szekvenciarészletek fokozhatják a 

deubikvitinációt, stabilizálván a konformációt gátolhatják a szubsztrát bejutását a proteaszóma aktív 

centrumához, vagy gátolhatják annak proteáz aktivitásait. A stabilizációs szignálok azonban még csak 

kevéssé ismertek. 

 

Deubikvitináló enzimek (DUB; izopeptidázok) 

Az ubikvitinációt a deubikvitináló enzimek (DUB; izopeptidázok) jelenléte teszi reverzibilissé (5. ábra). 

A folyamat reverzibilitása, a kialakuló futile cycle (haszontalan, hiábavaló ciklus) szabályozási 

jelentőséggel bírhat, valamint biztosítja az ubikvitin újrafelhasználását (tehát valójában nem 

haszontalan). Az ubikvitinált fehérjékben az izopeptid kötéseket bontják. A deubikvitináló enzimek a 

proteázok egy nagy csoportját képezik, jelenleg több mint hatvan képviselőjüket ismerik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra. A deubikvitináló enzimek működése 

Az ubikvitinációt a deubikvitináló enzimek (DUB) jelenléte teszi reverzibilissé. Az ubikvitinált fehérjékben az 

izopeptid kötéseket bontják. A DUB1 szekvenciálisan hasít le egy-egy ubikvitin molekulát a lánc végéről. A 

DUB2 a teljes poliubikvitin láncot tudja lehasítani az ubikvitinált fehérjéről. A DUB3 a DUB2 által lehasított 

poliubikvitint bontja (mono)ubikvitin egységekre. A DUB enzimek működése révén az ubikvitin reciklálódik és 

újra felhasználható. 

A deubikvitináló enzimek főleg cisztein proteázok, néhány metalloproteázzal színesítve. Három DUB 

jelenléte nélkülözhetetlen az ubikvitin – proteaszóma rendszer megfelelő működéséhez. A DUB1 a 

proteaszóma 19S alegységéhez kapcsolódik, szekvenciálisan hasít le egy-egy ubikvitin molekulát a 

lánc végéről. A DUB2 a teljes poliubikvitin lánc és az ubikvitinált fehérje közti izopeptid kötést hasítja. 
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A DUB3 a DUB2 által lehasított poliubikvitint tovább bontja monoubikvitin egységekre. A DUB 

enzimek összehangolt működése révén az ubikvitin reciklálódik és újra felhasználható. 

 

A SUMO konjugáció 

A SUMO konjugáció, bár nem eredményez intracelluláris proteolízist, mégis kapcsolódik az 

ubikvitinációhoz,  a két rendszer közötti analógiák és kölcsönhatások okán. A SUMO (small ubiquitin-

like modifier) fehérjék poszttranszlációsan, reverzibilisen kapcsolódhatnak más fehérjékhez, és 

módosíthatják azok működését. A SUMO konjugáció szerepét leírták a citoplazma – sejtmag közti 

fehérjetranszportban, a transzkripció szabályozásában, az apoptózisban, fehérjék stabilizálásában és 

a sejtciklusban. 

A SUMO-k kisméretű fehérjék (kb. 100 aminosav). Gerincesekben három gén termékei (SUMO-1, 

SUMO-2 és SUMO-3), nagyfokú szekvencia hasonlóságot mutatnak. Bár a SUMO-1 és az ubikvitin 

között csak 18%-os a szekvencia azonosság, molekulaszerkezeti vizsgálatok alapján szerkezetük igen 

hasonló. A SUMO-konjugáció folyamata hasonló az ubikvitinációhoz. A SUMO fehérjék inaktív 

prekurzorként szintetizálódnak, majd a C-terminális vég proteolízisen megy át. Ennek 

eredményeképpen a funkcióképes fehérjében a C-terminális vég – az ubikvitinhez hasonlóan – 

glicinnel végződik. Ezután a SUMO egy E1 típusú enzimmel (SUMO Activating Enzyme, SAE) 

aktiválódik, majd az E2 konjugáló enzimhez kapcsolódik. A SUMO fehérjék szintén izopeptid kötéssel 

kapcsolódnak a célfehérjéhez. Az E3-nak megfelelő fehérjéket élesztőben már kimutatták, számuk 

vélhetőleg jóval alacsonyabb, mint az ubikvitinációban résztvevő E3 enzimeké.  Bár SUMO ligázok 

léteznek, az E2 enzimek önmagukban is létrehozhatnak SUMO konjugációt, ha a szubsztrát 

fehérjében a megfelelő konszenzus motívum jelen van. (A legtöbb SUMO-konjugált fehérje az Ψ-K-x-

D/E tetrapeptid konszenzus motívumot tartalmazza, ahol Ψ egy hidrofób aminosav, K a SUMO-val 

kapcsolódó lizin, x bármilyen aminosav lehet, míg D/E aszparaginsav vagy glutaminsav.) Az E3 ligázok 

a folyamat hatékonyságát javítják, illetve a nem-konszenzus motívumok felé irányíthatják a SUMO-t. 

A SUMO konjugáció is létrehozhat poli-konjugált fehérjéket, mivel a SUMO-2 és SUMO-3 fehérjék is 

tartalmazzák a konszenzus motívumot. 

A folyamat reverzibilis, SUMO-t eltávolító izopeptidázok már szintén ismertek, cisztein proteáz típusú 

enzimek. Érdekes módon, ugyanezen enzimek katalizálják a SUMO karboxil terminálisának 

processzálását.  
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A SUMO konjugációnak kevesebb szubsztrátja ismert, mint az ubikvitinálásnak. A legfontosabb ismert 

célfehérjék: tumorszupresszorok (p53), topoizomerázok, GLUT transzporterek. A SUMO konjugált 

fehérjék sorsáról egyelőre csak hipotézisek vannak. Nem szubsztrátjai a proteaszómának, sőt 

stabilabbnak mutatkozhatnak. A SUMO jelölés akadályozhatja az ubikvitinálást, tehát növeli a fehérje 

életidejét, egyes transzkripciós faktorokat stabilizálhat. Egy másik lehetőség, hogy a SUMO 

fehérjekomplexekhez köti a fehérjét, illetve annak szubcelluláris, illetve a sejtmagon belüli 

elhelyezkedését változtathatja meg. A SUMO konjugáció, az ubikvitinálás (és egyes esetekben az 

acetilálás) célpontjai egyaránt lizil oldalláncok. A három folyamat tehát versenyezhet egymással, ily 

módon a SUMO és acetát konjugálás növeli a fehérje élettartamát. Egy adott lizil oldallánc 

konjugálása egy adott módon befolyásolhatja a többi módosítását.  

 

Proteaszóma 

A proteaszóma proteázok és segédfehérjék által alkotott sokalegységes sejtalkotó. Bár üregét, ahol a 

proteolízis történik – a lizoszómával ellentétben – nem határolja membrán, a proteaszómát alkotó 

fehérjék szoros kapcsolata mégis egy kompartimentum-szerű teret hoz létre a sejten belül. A 

proteaszómák a sejt teljes fehérjetartalmának kb. 1%-át teszik ki, komponenseinek féléletideje 10 

nap körül van. A proteaszómák főként a citoszólban és meglepő módon a sejtmagban fordulnak elő. 

A citoszólban található proteaszómák egy része szorosan kapcsolódik az endoplazmás retikulum – 

magmembrán hálózatához. A proteaszóma sejten belüli elhelyezkedését szabályozó mechanizmusok 

kevéssé ismertek, egy lehetséges megoldás a szubsztrát molekulák irányító hatása lehet. Így például 

az endoplazmás retikulum ubikvitinált membránfehérjéi, vagy a lumenből retrográd transzporttal a 

citoszólba kerülő hibásan tekeredett fehérjék (az endoplazmás retikulumhoz asszociált degradáció – 

ERAD – folyamatában) vezérelhetik a proteaszómát az endoplazmás retikulum membránjához. 

A proteaszómát a proteolízist végző 20S méretű központi rész (core particle, CP) és az ehhez 

kétoldalon csatlakozó 19S, az ubikvitin jelet felismerő, ATPáz, transzport és deubikvitinciós 

aktivitással rendelkező regulációs rész képezi (6. ábra). Az utóbbin belül megkülönböztetnek bázis és 

fedő régiót is. A proteaszóma teljes tömege mintegy 2000 kDa, 26S. A fenti sémától némileg eltérő 

szerkezetű az ún. immunoproteaszóma. 

Az aktív centrum rejtett helyzete elősegíti a szubsztrátok tökéletesebb hidrolízisét, viszont a 

lebontandó fehérjéknek előbb ki kell tekeredniük és transzportálódniuk kell a két szűk bejáraton 

keresztül. 
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6. ábra. A 26 S proteaszóma vázlatos szerkezete  

A proteaszóma oldal- (A,C) és felülnézetben (B). Kékkel jelölve a 20S központi rész (core particle), pirossal a 19S 

regulációs rész. A C ábra a központi rész felépítését mutatja, a négy heptamer gyűrűből álló hordószerű 

képződmény egy központi üreget vesz körül. A két szélső gyűrű (zöld) fehérjéi főleg a szerkezetet hozzák létre, 

míg a belső gyűrűk fehérjéi (kék) katalítikus jellegűek (C).  

A szubsztrátok felismerését, kitekerését és a központi üregbe juttatását a proteaszóma egyik vagy 

mindkét végén megtalálható 19S (kb. 700 kDa) regulációs alegységek végzik. Egy-egy 19S alegység 19 

fehérjéből áll, melyek közül 10 fehérje képezi a bázist, mely közvetlenül kapcsolódik a CP külső 

heptamer gyűrűjéhez. Ezek közül 6 ATPáz a 20S alegység bejárati nyílása körül található, valószínű 

szerepük a kitekeredés és transzport energiaigényének fedezése. A proteaszomális fehérjelebontást 

ezért ATP-függő proteolízisnek is nevezik. Érdekes módon csak a szubsztrátfehérje kitekeredése 

igényli az ATP hidrolízisét, a többi lépéshez, így a szubsztrátfelismeréshez, kötéshez, a pórus 

kinyílásához és a transzlokációhoz elegendő az ATP kötődése. A poliubikvitinált fehérjéket a 

proteaszóma 19S alegységének fehérjéi ismerik fel. A felismerő fehérje egy rövid, ubikvitinhez 

kapcsolódni képes domént tartalmaz. A felismerésben kizárólag a poliubikvitin láncnak van szerepe. A 

legrövidebb lánc, melyet a proteaszóma felismer, 4 tagú. Hosszabb láncok már csak minimálisan 

fokozzák az affinitást.  

A proteaszóma központi része (20S, kb. 700 kDa) négy heptamer gyűrűből álló hordószerű 

képződmény, mely egy központi üreget vesz körül. A két szélső gyűrű fehérjéi főleg a szerkezetet 

hozzák létre, míg a belső gyűrűk fehérjéi katalítikus jellegűek. A proteolízisért felelős aktív centrum a 

két középső gyűrűben, a fehérje belsejében található nagyméretű üregben van, mely a környezettel 

két kis nyíláson keresztül érintkezik (6. ábra). A proteaszómának legalább ötféle proteáz aktivitása 
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van (kimotripszin- tripszin- és peptidilglutamiltranszferáz-szerű, valamint elágazó szénláncú aminosav 

után, és rövid, neutrális oldallánccal rendelkező aminosavak között hasító aktivitások).  

A proteaszóma működésének eredményeképpen 4-25 aminosavból álló oligopeptidek keletkeznek, 

átlagos méretük 7-9 aminosav. Ezek a kisméretű peptidek kidiffundálhatnak a proteaszomális 

fehérjék között, majd citoplazmai peptidázok bontják őket tovább. A proteaszóma több mint 30 

fehérjéje koordinált módon szintetizálódik. A sejt proteaszóma inhibitorokkal való kezelése a 

megfelelő gének transzkripciójának átmeneti és összehangolt fokozódásához vezet. A feedback 

reguláció pontos mechanizmusa még ismeretlen. 

 

Proteaszóma gátlószerek 

Az ismert proteaszóma gátlószerek különböző proteáz aktivitásokat gátolnak. Legfontosabb 

képviselőik a peptid aldehidek (a proteaszóma proteáz aktivitását nem szelektív módon gátolják, nem 

befolyásolják az ATPáz és izopeptidáz aktivitásokat), a laktacisztin (viszonylag specifikus, irreverzibilis 

gátlást okoz), valamint egyéb gátlószerek (β-laktonok, vinilszulfonok, peptid boronátok, lítiumklorid). 

A proteaszómának a sejtciklus szabályozásában betöltött szerepe miatt a proteaszóma gátlószerek a 

daganatterápiában is felhasználhatók lehetnek. Konvencionális kemoterápiás szerekkel együtt adva 

megakadályozhatják a tumorsejtek apoptózissal szembeni rezisztenciáját. Különösen hatékonyak 

lehetnek nagymennyiségű fehérjét szintetizáló tumorok kezelésében, ahol a proteosztázis 

megzavarása a sejteket programozott sejthalálra készti. 

Az ubikvitin – proteaszóma rendszer közös elemeit (E1 és proteaszóma) érintő farmakológiai hatások 

azonban nagyon sok folyamatot érinthetnek aspecifikusan, így használatuk általában előnytelen. 

Mindazonáltal néhány kórképben (asztma, tumorok, autoimmun enkefalítisz) a proteaszóma 

gátlószerek jótékony hatásáról számoltak be. A mielóma multiplex esetében egy specifikus 

proteaszóma gátlószert (bortezomib) már bevezettek a terápiába. 

Az E3 gátlószerek sokkal specifikusabb terápiás beavatkozás esélyét ígérik. Még ennél is 

célravezetőbb lehet a szubsztrátokhoz specifikusan kötődő kis molekulák alkalmazása. A HPV E6 

onkoproteinjéhez kötődő kis peptidek például gátolják a p57 ubikvitinálódásáért felelős komplex 

létrejöttét, a malignus sejtek apoptózisát okozva. 
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Proteaszomális fehérjelebontás ubikvitináció nélkül 

Az ubikvitináció nem abszolút követelmény a proteaszómális fehérjelebontásban. Néhány fehérje, pl. 

a ciklin dependens kináz inhibitor p21 vagy az ornitin dekarboxiláz ubikvitinálódás nélkül bomlanak le 

a proteaszómában. Az ornitin dekarboxiláz a poliamin bioszintézis szabályozott kulcsenzime. A 

végtermékek (spermin és spermidin) magas koncentrációja nem a szokásos feedback gátlás révén 

hat, hanem egy regulációs fehérjét (antizim1) indukál. Az antizim1 egyrészt disszociálja az ornitin 

dekarboxiláz katalítikusan aktív homodimerjét, másrészt fokozza a monomer proteolízisét. Az enzim-

antizim kapcsolat szabaddá teszi az ornitin dekarboxiláz C-terminálisán azokat az aminosavakat, 

melyeket a proteaszóma felismer. 

 

Immunoproteaszóma – antigén processzálás 

Az immunoproteaszóma módosított központi 20S alegységet tartalmaz; a „normál” konstitutív 

komponensek közül hármat citokinek által indukált fehérjék helyettesítenek. A citokin-indukált 

komponensek katalítikus aktivitásúak, feladatuk a fő hisztokompatibilitási komplex (MHC-1) peptid-

ligandjainak előállítása a citotoxikus T limfociták stimulálására. A 19S alegység helyett pedig a 11S 

regulációs alegység (másnéven PA28) található meg a 20S alegység egyik vagy mindkét végen. Hibrid 

szerkezetű, 20S, 19S és PA28 alegységekből álló immunoproteaszómákat is kimutattak, melyek ATP-

függő, de ubikvitinációtól független módon bontják a fehérjéket.  

Az immunoproteaszómák az endoplazmás retikulum külső felszínéhez kapcsolódnak, szorosan a 

poliriboszómák közelében. A sejt által termelt fehérjék egy része az immunoproteaszómák révén 

proteolízist szenved; a termelt peptidek a lumenbe pumpálódnak az antigén-processzálással kapcsolt 

transzporter (TAP: transporter associated with antigen processing, az ABC-transzporterek családjába 

tartozó fehérjék) működése révén. A lumenben a peptidek kötődnek az MHC-1 (fő 

hisztokompatibilitási komplex) heterodimerekhez, mely egy immunglobulin nehéz láncból és egy β2-

mikroglobulinból áll.  A komplex a vezikuláris transzport révén eljut a sejtfelszínre. Az endogén 

fehérjékből származó peptideket a sejtek mint „sajátot” mutatják fel. Azonban ha a sejt fertőzött, az 

idegen fehérjékből keletkezett és a sejtfelszínre kerülő peptideket a szervezet immunrendszere 

felismeri. 
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Az ubikvitin – proteaszóma rendszer szerepe a hibás fehérjék proteolízisében 

Mint láttuk, a fehérjék elsődleges szerkezete meghatározza az ubikvitinálódás valószínűségét is. A 

rendszer azonban bizonyítottan szerepet játszik a hibás, elöregedett, oxidálódott fehérjék 

eltávolításában is. Ennek részleteit leginkább az ERAD folyamatában ismerjük. 

 

Az endoplazmás retikulum asszociált degradáció (ERAD) 

Az endoplazmás retikulum lumenében felhalmozódó fehérjék (legyen a retenció oka a szekréciós 

fehérjék túltermelése, mutáns és vírusfehérjék megjelenése, a folding zavara vagy más ok) végül 

proteolízis szubsztrátjaivá válnak. A fehérjéket az endoplazmás retikulum lumenének 

minőségellenőrző mechanizmusai – kalnexin ciklus, BiP stb. – ismerik fel és tartják vissza a 

szekréciótól. A lebontandó fehérje diszulfid kötései redukálódnak, a fehérjék kitekerednek, majd a 

transzlokon vagy más peptidcsatornákon keresztül visszajutnak a citoszólba. Ott deglikozilálódnak, 

poliubikvitinálódnak és a proteaszómába kerülnek. A folyamatot endoplazmás retikulum-asszociált 

degradációnak (ERAD) nevezik, elemei lényegében azonosak a szokványos intracelluláris proteolítikus 

útvonaléival. A rendszer sajátossága, hogy ubikvitin konjugáló enzimei (E2) és ubikvitin ligázai (E3) 

fehérje – fehérje kölcsönhatás révén vagy transzmembrán szekvenciákkal szorosan kötődnek az 

endoplazmás retikulum membránjához. 

Az ERAD működése számos humán kórkép alapja. A leggyakoribb súlyos genetikai eredetű 

betegségben, cisztikus fibrózisban az epitélsejtek plazmamembránjának klorid csatornájának génje 

mutációt szenved, ami súlyos légúti tünetekhez és hasnyálmirigy-elégtelenséghez vezet. A betegek 

legnagyobb részében a mutáció a képződő fehérje foldingzavarához és endoplazmás retikulum 

retenciójához vezet, majd a mutáns csatorna az ERAD során lebomlik. A természet tréfája, hogy a 

mutáns fehérje a plazmamembránban kielégítően működhetne, mint kloridcsatorna. Az ERAD 

működésével kapcsolatos néhány fehérje toxin (pl. a ricin) hatásmechanizmusa is. A toxin 

endocitózissal jut a sejtbe, majd a szekréciós útvonalon át az endoplazmás retikulum lumenbe. Itt 

foldinghibás fehérjének álcázva magát, az ERAD komponenseit megtévesztve kijut a citoszólba, ahol 

kifejti toxikus hatását a riboszómán. 
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A citoszól hibás fehérjéinek lebontása 

Ez a folyamat sokkal kevésbé ismert, mint az ERAD. A hibás konformációjú fehérjék dajkafehérjékhez 

kötődnek; leírtak egy olyan E3 ligázt (CHIP), mely kötődik a Hsp70 vagy Hsp90 dajkafehérjék által 

megkötött fehérjékhez és ubikvitinálja azokat. A parkin, egy másik E3 ligáz, specifikusan gátolja a 

kiterjedt poliglutamin szekvenciákkal rendelkező mutáns fehérjék (ataxin, huntingtin) aggregációját 

és citotoxikus hatását. A parkin komplexet képez a Hsp70-hez kötött, poliglutamin szekvenciát 

tartalmazó fehérjékkel és a proteaszómával. A folyamat elősegíti ezen fehérjék proteaszómális 

hidrolízisét. A parkin funkciójának kiesése szerepet játszhat különböző neurodegeneratív 

kórképekben, így a Parkinson kórban is. 

A fehérjék számos oxidatív károsodást szenvedhetnek el életük során. Úgy tűnik, hogy az oxidált és 

denaturált fehérjék proteaszómális lebontásához az ubikvitináció nem feltétlenül szükséges.  

 

A transzkripció szabályozása az ubikvitináció – proteaszóma rendszer révén 

A transzkripciós faktorok nagyrésze igen instabil fehérje, rövid féléletidővel (akár 3-5 perc is lehet!). 

Gyors lebontásuk az ubikvitináció – proteaszóma rendszer révén biztosítja a transzkripciós 

szabályozás flexibilitását. A legfontosabb transzkripciós faktorok közül részleteiben is ismert a p53, a 

c-Jun, c-Fos, MyoD és HIF-1α szintjének kontrollja. Az ubikvitinálódási szignál a transzkripciós 

faktorok esetében is követheti az N-terminális szabályt, illetve egyes esetekben (pl. HIF-1α, IκB) 

poszttranszlációs módosítások alakítják ki a szignált. 

Durva általánosítással elmondható, hogy az ubikvitináció a transzkripciós faktorok proteaszóma-

mediált lebontása révén befolyásolja a transzkripciót. Pozitív korrelációt találtak a transzkripciós 

faktorok hatáserőssége és a proteaszóma-mediált proteolízis sebessége között. Az RNS-polimeráz II 

maga is célpontja lehet az ubikvitinálódásnak, ami DNS károsodás után következhet be.  

 

p53 

A p53 tumor szupresszor fehérje az ubikvitináció legismertebb szubsztrátjai közé tartozik. A p53 

transzkripciós faktorként működve fontos szerepet játszik a sejtciklus szabályozásában, s ezúton a 

mutációk megelőzésében. Az aktivált p53 leállítja a sejtciklust, ami lehetőséget teremt a DNS 

javításra, illetve ha az kivitelezhetetlen, a programozott sejthalálra. Normál körülmények között a 

p53 intracelluláris szintje rendkívül alacsony, a folyamatos proteaszómális lebontás miatt. Az 
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ubikvitinációt a p53 esetében az Mdm2 nevű, RING domént tartalmazó E3 ubikvitin ligáz végzi. Az 

Mdm2 nemcsak a konjugálást hajtja végre, hanem el is távolítja a p53 fehérjét a sejtmagból, a p53-

Mdm2 dimér specifikusan exportálódik a magpórusokon keresztül. 

A p53 különböző stressz (oxidatív, ozmotikus) hatására, illetve DNS károsodás esetén stabilizálódik. A 

stabilizáció mechanizmusa többféle lehet. Ubikvitin-specifikus proteázok (pl. az USP7) 

deubikvitinálhatják a p53-t. Az N-terminális foszforilációja, illetve a p53-hoz kötődő fehérjék gátolják 

az Mdm2 kapcsolódását. Hipoxiában a HIF-1α transzkripciós faktor magasabb szintje közvetlenül 

gátolja az Mdm2 és a p53 közötti kapcsolatot. 

A p53 mutációi, illetve az aktiválódási mechanizmus hiánya gátolja a p53 tumor szupresszor 

funkcióját. Több tumorban Mdm2 overexpressziót észleltek, ami felveti annak a gyanúját, hogy a p53 

fokozott lebontása válthatta ki a rosszindulatú átalakulást. Szintén alacsony p53 szinteket észleltek 

humán papillómavírus (HPV) által okozott méhnyakrákban. A jelenségért a vírus E6 onkoproteinje a 

felelős, mely hármas komplexet hoz létre a p53 és egy E3 ligáz között, elősegítve a p53 

konjugálódását. 

 

NF-κB 

A nukleáris faktor κB indukálható, dimér szerkezetű transzkripciós faktorok gyűjtőneve. Az ide tartozó 

transzkripciós faktorok azonos módon szabályozódnak. Nyugalmi állapotban komplexet képeznek 

gátló fehérjékkel (IκB, inhibitor κB), mely elfedi az a NF-κB nukleáris lokalizációs szignálját (NLS) és 

trimert képezve a citoszólban tartja a transzkripciós faktort. Az NF-κB jelpályát aktiváló extracelluláris 

és intracelluláris jelek az IκB gyors foszforilációjához, ubikvitinálódásához és proteolíziséhez vezetnek, 

a szabaddá vált NF-κB pedig bejutván a sejtmagba kifejti transzkripciós hatásait. Jelen tudásunk 

szerint az ubikvitin – proteaszóma rendszer három ponton is befolyásolja az NF-κB aktiválódást. 

Először, az NF-κB két alegysége jóval nagyobb prekurzor fehérje formájában szintetizálódik. A 

poszttranszlációs processzálás teljes részletességgel nem ismert, de úgy tűnik, hogy a folyamat 

ubikvitináció és proteaszóma-függő. A karboxi-terminális vég teljesen lebomlik, míg az amino-

terminális épen marad. Ez ritka példája a proteaszóma által végrehajtott limitált proteolízisnek. 

Másodszor, az IκB foszforilációját végző kináz (IKK) ubikvitinációtól függő módon aktiválódik. A 

poliubikvitin lánc ebben az esetben nem a szokásos Lys48-hoz kötött (ami rendszerint proteolízis felé 

irányít), hanem Lys63-hoz, következménye így nem a proteolízis, hanem a kináz aktiválódása. 

Harmadszor, az IκB foszforilációja szignált jelent az ubikvitinálódásra és proteaszómális lebontásra. 
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HIF-1 

A celluláris hipoxia érzékelésében és a hipoxiára adott sejtválasz irányításában legfontosabb a HIF-1 

transzkripciós faktor szerepe. A HIF-1 heterodimer, mely a konstitutív HIF-1β-ból (=ARNT: aromatic 

hydrocarbon receptor nuclear translocator) és az oxigén koncentrációjától függő HIF-1α-ból 

keletkezik. A HIF-1 mindkét alegysége a bHLH (basic helix loop helix) és PAS (PER-ARNT-SIM) domént 

tartalmazó transzkripciós faktorok közé tartozik. Emellett a fehérje a C terminális részen 

elhelyezkedő magi lokalizációs jelet (nuclear localization signal, NLS) is tartalmaznak. A bHLH fehérjék 

szupercsaládjához tartozó eukarióta transzkripciós faktorok HLH doménjükkel dimerizálódnak és 

bázikus doménjükkel kötődnek a DNS-hez, a HIF-1 esetében a hipoxiában indukálódó fehérjék 

génjének promotereiben elhelyezkedő HRE (hypoxia responsive element: 5’-RCGTG-3’) 

kötőhelyekhez, s végül ez a kapcsolat vezet az oxigén/hipoxia szenzitív gének expressziójának 

fokozódásához. 

 

 

 

 

 

 

 

7. ábra. A HIF-1 szerkezete 

Rövidítések: bHLH: basic helix-loop-helix, PAS: Per/Arnt/Sim, NTAD: N-terminális transzaktivációs domén, 

CTAD: C- terminális transzaktivációs domén, ODD: oxigén-dependens degradációs domén. A P és N betűk a 

hidroxilációs helyeket (prolin és aszparagin oldalláncok) jelzik. 

 

A HIF-1α önmagában nem oxigén szenzor, azonban mennyisége az O2 koncentrációtól függ. 

Normoxiában a fehérje centrális részen elhelyezkedő ODD doménen (oxygen-dependent degradation 

domain) két prolin hidroxilálódik. A hidroxilációt a citoszólban prolil hidroxilázok végzik (nem 
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azonosak a kollagén bioszintézis enzimeivel). Ezek az enzimek működésükhöz molekuláris oxigént, α-

ketoglutarátot és aszkorbátot igényelnek. Az oxigén hiánya tehát gátolja a poszttranszlációs 

hidroxilálást. A hidroxilált prolinokat tartalmazó HIF-1α-hoz kötődik a von Hippel-Lindau tumor 

szupresszor fehérje (pVHL). A pVHL egy több fehérjéből álló komplex része, amelynek E3 ubikvitin 

ligáz aktivitása van. Miután a pVHL a HIF-1α-hez kötődött, az ubikvitinálódik és rendkívül gyorsan 

degradálódik. Hipoxia esetén azonban nincs prolin hidroxiláció és a HIF-1α, az ubikvitinálódás és 

degradálódás helyett, az NLS révén bekerül a sejtmagba, ahol dimert képez a HIF-1β-val és fokozza a 

hipoxia-szenzitív gének expresszióját. A von Hippel-Lindau (VHL) tumor szupresszor gén mutációja a 

hipoxiára érzékeny gének fokozott kifejeződésével jár. A funkcionális pVHL-t nélkülöző tumorok 

jellemzője az intenzív érképződés, mely a hipoxiára érzékeny gének konstitutív aktiválódásának 

következménye.   

 

Az ubikvitináció szerepe a sejtciklus szabályozásában 

A sejtciklus szabályozásában szerepet játszó fehérjék (a p53 tumor szupresszor fehérje, a p21 és p27 

ciklin dependens kináz inhibitorok, ciklinek) az ubikvitináció elsőként felismert szubsztrátjai közé 

tartoznak. A proteaszóma gátlószerek ennélfogva (sejttípustól függő módon) befolyásolják a 

sejtciklust. 

A sejtciklus szabályozásában specifikus ciklinek és az általuk aktivált ciklin-dependens kinázok (CDK) 

játszanak kulcsszerepet. A ciklinek a legrövidebb (pár perces) élettartamú fehérjék közé tartoznak. 

Amint a ciklin – CDK komplex kifejtette hatását, a ciklin poliubikvitinálódik és proteaszómális 

lebontást szenved. A mechanizmus biztosítja a sejtciklus egyirányúságát. A mitózisból történő kilépés 

után a ciklin B, míg a G1 és S fázis közötti átmenetnél a ciklin A proteolízise történik meg. A sejtciklus 

fehérjéit az APC és az SCF nevű, több alegységből álló komplexek ubikvitinálják, melyeknek állandó 

része egy cullin állványfehérje és egy RING szerkezetű ubikvitin ligáz.  

 

Az ubikvitináció szerepe a programozott sejthalálban 

Pro-apoptotikus szerep 

Különböző apoptózis modellekben egyaránt megfigyelték, hogy a morfológiai változásokat megelőzi 

az ubikvitin és a proteaszómális fehérjék expressziójának fokozódása. Az ubikvitinációs apparátus 

egyes elemeinek elvesztése gátolja a pro-apoptotikus hatások érvényesülését. Így pl. a von Hippel-
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Lindau gén mutációja gátolja a tumorsejtek hipoxiára, UV sugárzásra vagy glukóz megvonásra 

bekövetkező apoptózisát. Az apoptózisban kulcsszerepet játszó molekulák, pl. a Bcl-2, szubsztrátjai az 

ubikvitin – proteaszóma rendszernek. Extrém mértékű apoptózis figyelhető meg az ubikvitináció 

zavarai által okozott neurodegeneratív kórképekben. 

 

Anti-apoptotikus szerep 

Az IAP (inhibitor of apoptosis) család tagjai egy vagy több BIR motívumot (kb. 70 aminosavból álló 

cinkujj domén, az N-terminális közelében) tartalmaznak és gátolják az apoptózist (inhibitor of 

apoptosis), mégpedig mind a mitokondriális eredetű, mind a halál-receptoroktól kiinduló folyamatot. 

A BIR szekvenciákkal az IAP fehérjék specifikusan kötnek különböző kaszpázokat (apoptózisban 

aktiválódó intracelluláris proteázok). Sok IAP fehérje a C-terminálison RING vagy UBC (ubiquitin 

conjugating) domént is tartalmaz, és ubikvitin ligázként működhet. A megkötött kaszpázokat tehát 

továbbküldhetik a proteaszómális lebontás irányába.  

 

A karcinogenezis és az ubikvitináció kapcsolata 

Az ubikvitináció vagy deubikvitináció eltérései állnak sok esetben a sejtek malignus 

transzformációjának hátterében. Tumor alakulhat ki mind az onkoproteinek stabilizációja, mind a 

tumor szupresszorok fokozott lebontása esetén. A proteaszóma szubsztrátjai között igen sok 

ubikvitinált onkoproteint (c-Myc, c-Fos, c-Jun, Src stb.) találunk. A p53 és p27 tumor szupresszor 

fehérjék destabilizációja szintén a tumor patogenezis fontos komponense lehet. A p27Kip1 ciklin-függő 

kináz inhibitor alacsony szintje észlelhető egyes vastagbél, prosztata és emlőrákokban. (A p27 egy 

tumor szupresszor fehérje, mely kötődik a CDK2/ciklin E és a CDK2/ciklin A komplexekhez, és gátolja 

azok működését, így megakadályozva, hogy a sejtek a G1 fázisból továbblépjenek az S fázisba.) A p27 

szintjének csökkenése korrelációt mutat az Skp2 fehérje szintjének növekedésével, mely a p27 

ubikvitinálásában vesz részt. Nemrég írtak le egy második, RING domént tartalmazó ubikvitin ligázt 

(KPC = Kip ubiquitination-promoting complex), mely az Skp2-től függetlenül destabilizálja a p27 

fehérjét a G1 fázisban. 
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Kórképek, melyekben az ubikvitin – proteaszóma rendszernek fontos szerepe van 

 

Cisztikus fibrózis 

A cisztikus fibrózis transzmembrán regulátor (CFTR) egy plazmamembrán klorid csatorna, melynek 

glutation csatorna funkciója is van. Még a vad típusú fehérjének is csak kis része jut el a sejtfelszínig, 

a többit az ubikvitin-proteaszóma rendszer lebontja. A gén több mint 600-féle mutációját írták le 

eddig, de leggyakoribb a ΔF508. A mutáció krónikus légúti obstrukciót és az pankreász diszfunciója 

miatt emésztési zavarokat okoz. A mutáns fehérje kloridcsatornaként funkcionális lenne, de nem éri 

el a sejtfelszínt, már az endoplazmás retikulumban lebomlik. Érdekes módon proteaszóma 

gátlószerek nem javítják a helyzetet, sőt a fehérje denaturált állapotban kicsapódik. A terápiás 

próbálkozások ezért inkább a fehérjetekeredés javítását vagy a csatorna expressziójának fokozását 

célozzák. Kémiai chaperonok, mint például glicerol vagy betain, elősegítik a mutáns csatorna 

sejtfelszínre jutását. 

 

Neurodegeneratív betegségek 

Számos neurogeneratív betegségben kimutathatók a központi idegrendszerben az ubikvitin – 

proteaszóma rendszert, illetve annak szubsztrátjait tartalmazó intracelluláris zárványok. Ide tartozik 

az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór, az amiotrófiás laterálszklerózis, a Huntington-kór. a 

spinocerebelláris ataxia stb. A Parkinson-kórban a parkin egy ubikvitin ligázként működő fehérje, 

mely az UbcH7 és UbcH8 ubikvitin-konjugáló enzimekkel működik együtt. Az autoszomális juvenilis 

parkinzonizmusban a parkin ligáz aktivitása hiányzik. A parkinnak, mint minden más RING domént 

tartalmazó ligáznak, autoubikvitináló aktivitása is van. Kérdés, hogy melyek azok a természetes 

szubsztrátjai, melyeknek felszaporodása toxikus lehet a dopaminerg neuronokra. Alzheimer-kórban a 

Tau fehérje foszforilált formájának ubikvitinált formája halmozódik fel a neuronokban. 
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Izomleépülés 

Az izomtömeg csökkenéséhez vezető állapotok (sokáig tartó immobilizálás, denerváció, éhezés, 

szepszis, tumoros cachexia) az ubikvitin rendszer aktiválódásához vezetnek, a folyamatban részt vevő 

fehérjék indukálódnak, illetve specifikus, degeneráció-indukált ubikvitin ligázok (Murf1, Murf2) is 

megjelennek. Az izomfehérjék gyors leépülése ezekben az esetekben az N-vég szabály szerint megy 

végbe. Mivel az aktin és a miozin nem követik az N-vég szabályt, az ubikvitináció előtt feltehetőleg 

részleges proteolízisen mehetnek át. 

 

Liddle szindróma 

A Liddle szindróma vagy pszeudoaldoszteronizmus rendkívül ritka, autoszomális domináns 

öröklődésű betegség, melyet hipertónia, hipokalémia, metabolikus alkalózis és hipoaldoszteronizmus 

jellemeznek. A kórkép alapja a vese epitélium Na+ csatornáinak felhalmozódása, mely fokozott Na+ és 

víz visszaszívódást okoz, korai hipertóniát eredményezve. A három alegységből álló csatorna rövid 

életidejű, prolinban gazdag szekvenciáit (PY) a NEDD4, egy HECT domént tartalmazó E3 ligáz ismeri 

fel. A PY szekvencia mutációja a csatorna stabilizációjához vezet. (Az ubikvitinálódásnak egyébként 

fiziológiás szabályozó szerepe is ismert: a NEDD4-2-t egy aldoszteron által indukált kináz foszforilálja, 

ami gyengíti a NEDD4-2 és a Na+ csatorna közötti kölcsönhatást.) A betegség nátriumszegény diétával 

és káliumot megtakarító diuretikumok adásával kezelhető. 

 

Az ubikvitináció örökletes rendellenességei 

 

Angelman szindróma 

Az Angelman szindrómát a 15-ös kromoszóma anyai eredetű kópiájának általában deléció által 

okozott részleges hiánya hozza létre. Egészséges egyénekben az anyai allél expresszálódik, míg az 

apai allél expressziója DNS metiláció által csendesítve van.  Az Angelman szindrómát már egyetlen 

gén, az UBE3A érintettsége is kialakíthatja. Az UBE3A apai alléljének csendesítése specifikusan 

bizonyos agyi régiókban (hippocampus, cerebellum) történik meg. Az UBE3A egy E3 ubikvitin ligázt 

kódol, melynek néhány szubsztrátja is ismert; ez azonban nem magyarázza a fenotípust.  
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A kórkép jellemzői: lassú fejlődés, a beszédfejlődés zavara, mozgás- és egyensúlyzavarok, gyakori 

mosolygás, nevetés, figyelemzavar, gyermeki, boldog arckifejezés (innen a kórkép korábbi neve: 

happy puppet syndrome). A szindróma prevalenciája 1:10000 – 1:20000. 

 

von Hippel-Lindau betegség (VHL) 

A VHL ritka, autoszomális, dominánsan öröklődő kórkép, melyet a kisagyban, a gerincvelőben, a 

retinában és a vesében kifejlődő hemangioblasztómák jellemeznek. (A betegséget viszonylag gyakran 

– az esetek mintegy 20%-ában – újonnan kialakuló mutációk okozzák.) A gén által kódolt pVHL egy 

több fehérjéből álló komplex része, amelynek E3 ubikvitin ligáz aktivitása van és a HIF-1α 

ubikvitinációját végzi. 
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Tejsavas (LAKTÁT) acidózis 

Dr. Csala Miklós 

A vérplazma normális pH-ja, az ún. fiziológiás pH 7,4 körül van – az artériás véré kicsit magasabb, a 

vénásé alacsonyabb. A sejtek citoplazmája általában ettől az értéktől nem tér el jelentősen, de egyes 

sejtorganellumok lumenében alacsonyabb (pl. Golgi apparátus, lizoszóma, endoszóma) vagy 

magasabb (pl. mitokondrium) a pH. A stabil pH fenntartása, vagyis a plazma kémiai puffer 

rendszereinek egyensúlyozása, aktív élettani-biokémiai folyamat, amelyben a központi idegrendszer, 

a légzés és a veseműködés játssza a főszerepet. 

Az acidózis orvosi szakszó, a vér pH-jának csökkenését, vagyis savas irányba való eltolódását 

jelenti, és nyilvánvalóan együtt jár az intracelluláris pH változásával is. Mivel a fehérjék konformációja 

és működése pH-függő, az acidózis veszélyes állapot, amelyet mihamarabb meg kell szüntetni. Az 

acidózis azonban nem diagnózis, hanem változatos kórállapotok következménye és kísérőjelensége. 

Észlelésekor mindig az alapvető ok kiderítése és annak kezelése a helyes orvosi gyakorlat. A vér pH-ja 

ugyanis egyaránt csökken kezeletlen inzulinfüggő cukorbetegségben vagy a légzés elégtelensége 

esetén (amelyet szintén több lehetséges ok kiválthat); és a betegek nyilvánvalóan nem egyforma – 

vérlúgosító – kezelésre szorulnak. Fontos tehát, hogy az orvos tisztában legyen a vér sav-bázis 

rendszereivel, az azokat egyensúlyban tartó biokémiai és élettani folyamatokkal, de ugyanilyen 

fontos, hogy ismerje a vér savasodásához vezető biokémiai, illetve patobiokémiai állapotokat is. Egy 

acidózisról szóló konzultációs anyag ezért rendkívül szerteágazó és terjedelmes írás lenne. Az olvasó 

által most kézben tartott vagy megnyitott dolgozat azonban csupán a komplex témakör egyetlen 

szeletére fókuszál. A címnek megfelelően itt a tejsav (helyesebben annak disszociált származéka, a 

laktát) felszaporodásával járó állapotok tárgyalása következik. Először a laktátmetabolizmus 

legfontosabb biokémiai (normál) hátterét tekintjük át, majd kitérünk azokra a lehetséges (fiziológiás 

és patológiás) állapotokra, melyek a vér pH-jának csökkenését – részben vagy egészben – a laktát 

koncentrációjának emelkedése révén idézik elő. Mivel a biokémia, molekuláris és sejtbiológia 

tantárgy nem klinikai tárgy, a releváns patológiás állapotokat itt csupán a jobb megértés céljából 

tárgyaljuk; és nem kívánjuk megtanítani azok részletes tünettanát, diagnosztikáját és terápiás 

lehetőségeit. 
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1. A piruvát és laktát anyagcseréjének áttekintése 

A piroszőlősav (fiziológiás pH-n piruvát) és a tejsav (fiziológiás pH-n laktát) energiában gazdag 

tápanyag molekulák, amelyek gyakorlatilag minden sejtbe bejuthatnak, energiájukat azonban csak 

aerób metabolizmusú sejtek képesek kinyerni. Piruvát és laktát azokban a sejtekben halmozódik fel, 

amelyek számára a bennük lévő energia nem hozzáférhető (anaerób sejtek) vagy felesleges (pazarló 

aerób sejtek). A két karbonsav közül jelentősebb mennyiségben mégis csupán a laktát jelenik meg a 

keringésben, mert azok a sejtek, amelyek a metabolizmusuk során keletkező piruvátból nem képesek 

energiát kinyerni, ezt a piruvátot még felhasználják a NADH oxidálására (ld. laktát-dehidrogenáz), így 

piruvát helyett mindig laktátot termelnek és szecernálnak a vérbe. Azok a sejtek, amelyek képesek a 

piruvát hasznosítására, laktátot vesznek fel a vérből, és azonnal piruváttá oxidálják további 

felhasználásra. A vér laktátkoncentrációja végsősoron a laktáttermelő és laktátfogyasztó sejtek 

anyagcseréjének dinamikus egyensúlyából alakul ki, ami nem a tápanyagfelvételtől, hanem az aerób 

és anaerób anyagcseréjű sejtek aktivitásának arányától függ. Egészséges – akár éhező, akár jóllakott – 

ember vérében a laktát koncentrációja 1-2 mM, míg a piruváté ennek kb. 20-ad része. 

A sejtek citoplazmájában monoszaharidok (glukóz, fruktóz, galaktóz), glicerin vagy egyes 

aminosavak (alanin, szerin, glicin, cisztein) lebontásakor piruvát keletkezik. Aerób anyagcseréjű 

sejtekben (ld. később) az említett módokon kívül a vérből felvett laktátból is keletkezhet piruvát. A 

piruvát további sorsa az adott sejt és a szervezet anyagcsere-állapotától függ. 

Aerób anyagcseréjű sejtekben a piruvát bejut a mitokondrium mátrixába, és ott anyagcseréje 

a további bontás vagy a szintézis irányába haladhat. A piruvát-dehidrogenáz (PDH) komplex oxidatív 

dekarboxilezéssel acetil-KoA-vá (lebontás), a piruvát-karboxiláz (PC) pedig ATP-igényes 

karboxilezéssel oxálacetáttá (szintézis) alakítja. Az utóbbi lépés a citrátkör egyik legfontosabb feltöltő 

(„anaplerotikus”) reakciója, amelyet egyben a glukoneogenezis első lépésének is tekintünk. A 

piruvátból keletkezett acetil-KoA oxálacetáttal reagálva citrátot képez, és tovább bomlik a 

citrátkörben vagy a mitokondriumból kijutva lipid- (zsírsav- és koleszterin-) szintézisre fordítódhat. 

Anaerób körülmények között a PDH és a PC enzimek nem használják a piruvátot, így az 

voltaképpen csak egy (bár fontos) célra használható fel: a felesleges NADH NAD+-dá való oxidálására. 

A keletkező laktátot az ilyen sejtek a vérbe juttatják, hogy aerób sejtek felhasználhassák. 
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1.1. Laktát-dehidrogenáz 

A glikolízis (egyéb) enzimeihez hasonlóan a laktát-dehidrogenáz (LDH) enzim is minden humán sejt 

citoplazmájában jelen van. A tetramer szerkezetű enzim H és M alegységeket tartalmaz változó 

összetételben, így ötféle izoenzim (LDH1-5) jöhet létre, és ezek expressziója az adott sejtre vagy 

szövetre jellemző. Ennek a jelenségnek csekély biokémiai, ám annál nagyobb orvosi jelentősége van. 

Nekrotizáló szövetekből ugyanis rájuk jellemző LDH izoenzimek kerülnek a vérkeringésbe, így 

laboratóriumi vizsgálattal kimutatható és lokalizálható az elhalás (pl. szívinfarktus diagnosztikája). 

Az LDH izoenzimek a piruvát redukcióját, illetve laktát oxidációját katalizálják NADH vagy 

NAD+ felhasználásával. Mivel más enzim nem termel és nem fogyaszt érdemi mennyiségű laktátot, ez 

a reakció az egyik irányban a laktáttermelés egyetlen módja, a másik irányban a laktátfelhasználás 

kötelező első lépése. 

 

 

Az LDH által katalizált reakció a szervezet szintjén reverzibilis, és aktuális iránya a citoszól 

[NADH]/[NAD+], valamint [piruvát]/[laktát] arányaitól függ. Éppen ezért egyes sejtek esetében a 

reakció nem igazán tekinthető reverzibilisnek. Bizonyos sejtekben az ott uralkodó viszonyok között a 

reakció csak laktáttermelés irányába folyhat (laktáttermelők). Más sejtekben a laktát mindig 

oxidálódik, és normálisan soha nem fordul elő laktáttermelés (laktátfogyasztók). Vannak olyan 

szövetek (pl. izomszövet, ld. lejjebb), amelyek a körülményektől függően termelik vagy fogyasztják a 

laktátot.  

 

1.2. Laktát-transzporterek 

A biológiai membránok nem átjárhatók a poláros és különösen a töltéssel rendelkező molekulák 

számára. Ilyen molekulák átjutását a membránban elhelyezkedő (azt átérő), többé-kevésbé specifikus 

transzporter fehérjék teszik lehetővé. Ismert például, hogy a víz aquaporin fehérjék, míg a glukóz 

GLUT transzporterek (illetve a bélhámsejtek és vese tubulussejtek apikális membránjában SGT 

transzporterek) segítségével jut át a plazmamembránon. A laktát sejtekből és sejtekbe való ki- és 

bejutása szintén fehérjemediált folyamat, melyet a monokarboxilát-transzporter (MCT) család 

különböző tagjai (elsősorban az MCT1-4) katalizálnak. Az MCT fehérjék passzív monokarboxilát-

piruvát + NADH + H+ laktát + NAD+ 
LDH 
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proton szimporterek, vagyis az egyértékű szerves savmaradék anionnal (pl. laktát, piruvát, acetát) 

együtt egy H+ iont is átjuttatnak a membránon, ami a gyakorlatban egy tejsav, piroszőlősav, illetve 

ecetsav transzportját jelenti. Mivel az extracelluláris tér és a citoplazma pH-ja rendszerint nem tér el 

jelentősen, a transzport iránya a laktát koncentráció gradiensétől függ: laktáttermelő sejtekben 

kifelé, laktátfogyasztókban befelé irányul. Az MCT transzporterek szinte minden sejtben jelen vannak, 

így a szervezet minden sejtje képes – anyagcseréjétől függően – laktátot szekretálni vagy felvenni. 

 

1.3. Aerób és anaerób anyagcsere 

Aerób a sejt anyagcseréje, ha az ATP-termeléshez O2-t képes felhasználni, vagyis működik az oxidatív 

foszforiláció. Ennek két alapfetétele, hogy a sejt rendelkezik ép és működőképes mitokondriummal, 

valamint elegendő oxigén áll rendelkezésre. Ennek értelmében anaerób metabolizmusról beszélünk, 

ha a sejt nem jut hozzá az oxigénhez és/vagy nem képes a sejtlégzésre. 

Az oxidatív foszforiláció rendkívül hatékony ATP-termelő folyamat – aerób sejtekben a 

termelt és felhasznált ATP zöme e forrásból származik. Egy glukózmolekula aerób lebontása 36-38 

ATP molekulát eredményez, amelyből 32-34 az oxidatív foszforiláció terméke. Anaerób (humán) 

sejtek azonban csupán egy módon tudnak ATP-t termelni: glukóz molekula oxidáció nélküli 

kettéhasításával, amelyet anaerób glikolízisnek nevezünk. A glikolízis második fázisában a molekula 

oxidációja is megkezdődik: a glicerinaldehid-3-foszfát-dehidrogenáz által katalizált lépésben 1,3-

biszfoszfoglicerát keletkezését NAD+ redukciója kíséri. Az 1,3-biszfoszfoglicerátban létrejött magas 

energiájú vegyes foszforsav-anhidridet a következő lépés szubsztrát szintű foszforilációra (ATP-

termelés) használja. A keletkező (glukózonként két) NADH viszont az anaerób sejtben haszontalan, és 

a sejt kénytelen visszaoxidálni NAD+-dá, hogy a glicerinaldehid-3-foszfát-dehidrogenáz tovább 

működhessen. A NADH visszaoxidálását a glikolízis által termelt két piruvát teszi lehetővé, melyek – a 

laktát dehidrogenáz segítségével – laktáttá redukálódnak. Anaerób sejtekben tehát a glikolízis 

összességeben nem oxidatív, részleges bomlás. A folyamat végterméke a laktát, amely a glukózból 

elméletileg kinyerhető energia túlnyomó – de az anaerób sejt számára hozzáférhetetlen – részét még 

tartalmazza, ezért az anaerób glikolízis energiakinyerő hatásfoka nagyon alacsony (1. ábra). 

 



 

TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008 "Képzés- és Tartalomfejlesztés a Semmelweis Egyetemen“. Szemináriumi anyagok fejlesztése 

– SE Orvosi Vegytani Intézet 

 

235 

C6H12O6 + 2ADP + 2Pi 2C3H5O3
- + 2H+ + 2ATP + 2H2O

glukóz

2 piruvát

NAD+

újratermelése

2 laktát

glikolízis

ADP

ATP

2

2

NAD+

NADH

2

2 + 2H+

LDH

 

1. ábra.  Anaerób glikolízis 

 

Mivel a NAD+/NADH redox rendszer legfontosabb feladata, hogy a katabolizmus során 

összegyűjtött elektronokat a légzési lánc 1-es komplexéhez szállítsa, és táplálja az oxidatív 

foszforilációt, nem meglepő, hogy a [NADH]/[NAD+] arány jelentős eltérést mutat aerób és anaerób 

sejtekben. Aerób körülmények között a NADH gyorsan fogy, így az arány alacsony, míg anaerób 

sejtekben NADH-túlkínálat van, és az arány magas. 

 

1.4. Aerób és anaerób anyagcseréjű sejtek 

Bizonyos emberi sejtek (pl. májsejtek, vese kéregállomány sejtjei, idegsejtek) mindig aerób 

anyagcserét folytatnak. E sejtek citoplazmájában termelt NADH át tudja adni elektronjait a malát-

aszpartát transzport rendszer vagy a glicerin-3-P-dehidrogenázok révén a légzési lánc komplexeinek, 

végül O2-nek. Ilyenkor a piruvát bejut a mitokondriumba és továbboxidálódik CO2-dá. Aerób 

sejtekben laktáttermelés csak akkor fordul elő, ha a glikolízis sebessége meghaladja az oxidatív 

metabolizmus (piruvát-dehidrogenáz, citrátkör, oxidatív foszforiláció) sebességét. A bőr fibroblasztjai, 

a vérlemezkék, a limfociták, az agyi gliasejtek (ld. még később) és a vese velőállománya 

anyagcseréjében például a glikolízis alapvető fontosságú. Ezek olyan foszfofruktokináz1 izoenzimet 

(PFK1-F) tartalmaznak, amely sokkal kevésbé szabályozott, mint a májban vagy az izomban található 

izoenzim (PFK1-L és PFK1-M). A PFK1-F izoenzim nem igényli allosztérikus aktivátorok jelenlétét és 

csak gyengén gátolható ATP-vel és citráttal. Ennek következtében a fent említett szövetek aerób 
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körülmények között is tejsavat termelnek, mert az intenzív glikolízis során keletkezett piruvátot és 

NADH-t csak részben oxidálják tovább (2. ábra).  

 

glukóz

piruvát laktát

glikolízis

ADP

ATP

NAD+

NADH

LDH

P
D

H
, citrátkör

CO2

NAD+/FAD

NADH / FADH 2 O2

H2OADP

ATP

limitált kapacitású
oxidatív foszforiláció

ATP

ADP

 

2. ábra.  Laktáttermelés aerób sejtekben 

 

A májban, a vörös izomrostokban és a vese kéregállományában a glikolízis szigorúan 

szabályozott folyamat. Ráadásul e szövetek sejtjei sok mitokondriummal, vagyis hatalmas oxidációs 

kapacitással rendelkeznek, így a glikolízis által termelt NADH-t mindig képesek újraoxidálni a légzési 

lánc közreműködésével. Normális körülmények között tehát e szövetekben nem termelődik laktát, 

sőt képesek a vérből felvett laktát oxidatív felhasználására. A vörös izomrostok a laktátot csak 

energiaforrásként hasznosítják (3. ábra), míg a máj és a vesekéreg akár glukózt is szintetizálhat belőle 

(glukoneogenezis, Cori-kör) (4. ábra). A laktátból tehát piruvát képződik, ami a mitokondriumban 

vagy acetil-KoA-vá alakul (piruvát-dehidrogenáz; PDH) vagy oxálacetáttá (piruvát-karboxiláz; PC). 
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3. ábra.  Laktátfelhasználás energiaforrásként aerób sejtekben 

(pl. vörös izomrost, illetve máj vagy vesekéreg jóllakott állapotban) 
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4. ábra.  Laktátfelhasználás glukóztermeléshez (aerób sejtekben) 

(máj vagy vesekéreg éhezésben) 

 

A szervezet bizonyos sejtjei/szövetei folyton anaerób módon kénytelenek működni. 

Klasszikus példa erre a vörösvértest. A mitokondriumaiktól megfosztott vörösvértestek semmilyen 



 

TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008 "Képzés- és Tartalomfejlesztés a Semmelweis Egyetemen“. Szemináriumi anyagok fejlesztése 

– SE Orvosi Vegytani Intézet 

 

238 

érdeklődést nem mutatnak a rájuk bízott oxigén molekulák iránt, így eunuch háremőrökként 

gondoskodhatnak róluk, és megbízhatóan szállíthatják őket az oxigénre éhes aerób szövetekhez. 

Megemlítendő még a vese velőállománya, ahol a megfelelő ozmotikus viszonyok fenntartása 

érdekében rossz a vérellátás, ezért az itt elhelyezkedő sejtek a tubulusokban áramló szűrletből veszik 

fel a tápanyagot, de innen kevés oxigénhez juthatnak. A velőállomány sejtjei tehát nem csak a 

glikolízis és oxidatív metabolizmus összehangolatlansága, hanem a relatív hipoxia miatt is 

laktáttermelők.  

Különleges az izomszövet helyzete, mert ennek anyagcseréje nyugalomban, valamint 

kíméletes, enyhe izommunka során inkább aerób, míg bemelegítés nélkül végzett, megerőltető, 

intenzív aktivitás közben anaerób. A pihenő izomszövet alacsony energiaigényének kitermeléséhez 

kellő mennyiségű oxigén áramlik az ide futó erekben. Ha azonban hirtelen ugrásszerűen megnő az 

energiaigény (a kontrakció ATP-fogyasztása), azonnal kialakul a relatív hipoxia, és a sejteknek 

anaerób módon kell szembenézni a feladattal. Ilyenkor a gyors, de fáradékony fehér izomrostok 

működnek, amelyek éppen erre specializálódtak. E sejtek nem rendezkedtek be oxidatív 

energiahasznosításra; alig tartalmaznak mitokondriumot és mioglobint, ezért nagyon kevés bennük a 

színes fehérje (citokróm) – innen a nevük. Viszont nagy mennyiségű glikogént raktároznak, és magas 

szinten fejezik ki a glikogén-anyagcsere, illetve a glikolízis enzimeit, beleértve a laktát-dehidrogenázt 

is. A fehér izomrostokban a glikolízis által termelt NADH és piruvát nem használódhat fel oxidatív 

anyagcsere-utakon, ezért a piruvát laktáttá redukálódik, ami azután kijut a sejtből a vérbe. A laktát-

dehidrogenáz tehát biztosítja a kofaktor- (NAD+-) ellátást e sejtek egyetlen ATP-termelő folyamata, a 

glikolízis számára (1. ábra). Ha az izommunka tovább tart, a szervezetnek ideje van alkalmazkodni, 

vagyis fokozódik a légzés és szívműködés, valamint az erek konstrikciója és dilatációja (a keringés 

„redisztribúciója”) átirányítja az oxigéndús vért a működő izomszövetekbe, az anyagcsere megint – a 

sokkal hatékonyabb – aerób mederbe terelődhet. Ilyen jellegű aktivitásra specializálódtak a lassú, de 

kitartó vörös izomrostok. Ezek rengeteg mitokondriumot tartalmaznak, ezért hatalmas oxidatív 

kapacitásuk van, és glukóz, zsírsavak, ketontestek, aminosavak, laktát felhasználásával szinte 

korlátlan ideig tartósan és egyenletesen termelik az ATP-t, de gyors kontrakcióra, illetve anerób 

anyagcserére nem képesek. 

Az agyban a laktát-anyagcsere egy sajátos sejt-sejt közötti kapcsolat részét képezi. A 

neuronok és gliasejtek metabolizmusa több ponton összekapcsolódik, így a gliasejtek különböző 

intermedierekkel táplálják az idegsejteket. Az aminosav-, illetve neurotranszmitter-metabolizmus 

témaköréhez tartozik, hogy a glutamaterg neuronok által szekretált glutamátot a környező gliasejtek 

felveszik, glutaminná alakítják, és szekretálják. A szekretált glutamin egy része elszállítja az ammóniát 
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az agyból, másik részét a neuronok felveszik, és újrahasznosítják (pl. glutamáttermeléshez). Az 

viszont szorosan kapcsolódik e konzultációs anyag témájához, hogy a gliasejtek nagy kapacitással 

metabolizálják a glukózt, melyet – a glikolízis és oxidatív katabolizmus összehangolatlansága miatt – 

részben laktáttá alakítanak. A gliasejtek által szekretált laktátot a (nagyaffinitású MCT-t tartalmazó) 

neuronok felveszik, és energiaforrásként hasznosítják. Természetesen a neuronok is képesek a glukóz 

lebontására, és nem teljesen érthető, miért előnyös, ha „előbontott” formában is rendelkezésükre 

áll. Minden esetre megfigyelték, hogy az aktivált glutamáterg neuronok több laktátot fogyasztanak, 

és ezt a szomszédos gliasejtek fokozott laktáttermelése teszi lehetővé („lactate shuttle”).  

 

2. Emelkedett laktátszinttel járó állapotok 

A laktáttermelés és -fogyasztás egyensúlyának eltolódása (mindig az előbbi javára) a vér 

laktátkoncentrációjának emelkedéséhez vezet. A laktáttermelés fokozódása vagy a laktátfelhasználás 

csökkenése külön-külön is lehetséges, de a kettő gyakran egyszerre jelentkezik. A tejsavas acidózis 

életveszélyes állapot lehet a vér pH eltolódása, de különösen az azt előidéző anyagcserezavar miatt. 

 

2.1. Fokozott laktáttermelés 

A laktáttermelés felerősödhet egészséges emberben is, ha a fehér izomrostok jelentős tömegben 

aktiválódnak. Ez akkor fordul elő, ha hirtelen – bemelegítés nélkül – gyors, intenzív izommunkát 

végzünk. Tulajdonképpen ez az egyetlen olyan állapot, amely tejsavas acidózist okoz, de nem 

minősíthető kórosnak (fiziológiás laktacidózis). 

Amint az a korábbiakból kiderült, a vázizomzatot különböző izomrostok keveréke alkotja. 

Egyes izomrostok (gyors-fehér) a tejsavtermelő sejtek közé tartoznak, mert mitokondriumot alig 

tartalmaznak, és a hirtelen nagyon erőteljes izommunkában aktívak, amikor a vérkeringés még nem 

szállít elegendő O2-t az izomhoz, így anyagcseréjük anaerób: a tárolt glikogént glikogenolízisen és 

glikolízisen keresztül laktáttá alakítják. A glikogén fermentálása glukóz-egységenként csak 3 ATP-t 

szolgáltat, de amíg az izom oxigénellátása nem fokozódik, addig jobb ATP-forrás nem áll 

rendelkezésére. Ezek az izomrostok persze hamar kifáradnak. Részben azért, mert a glikogén 

raktárukat percek alatt képesek kimeríteni, részben, mert a rengeteg tejsav felhalmozódik és gátolja 

mind a neuromuszkuláris ingerületátvitelt, mind az izomrost glikolízisét. A másik fajta izomrostok 

(lassú-vörös) ezzel szemben a laktátfelhasználók közé tartoznak, mert rengeteg mitokondriumot 

tartalmaznak, és enyhébb izommunkában vagy a vérkeringés átrendezése után aktívak, amikor a vér 
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elegendő O2-t szállít az izomhoz. Anyagcseréjük aerób: szabad zsírsavat, ketontesteket, glukózt és 

laktátot vesznek fel a vérből, és ezeket CO2-dá oxidálva jó hatékonysággal nyerik ki a felhasználható 

szabad energiát (ATP).  

A megerőltető izommunkának azt a szakaszát, amikor főleg a fehér izomrostok működnek, 

két további szakaszra bonthatjuk. Az első néhány (2-10) másodpercben a sejtek kreatin-foszfát 

tartalma teszi lehetővé a kontrakciót a rohamosan fogyó ATP pufferolása révén. Ezután az idő közben 

aktiválódott glikogeno-glikolízis – edzettségtől és intenzitástól függően – egy-két percig képes 

kielégíteni a működő izom ATP-igényét. Mivel ilyenkor az izom rendkívüli sebességgel termeli a 

laktátot, ezt a szakaszt „laktikus fázis”-nak nevezzük (5. ábra). Ez az állapot nem nevezhető kórosnak, 

de orvosi-biokémiai szempontból kívánatosnak sem. Ilyenkor a vér tejsav koncentrációja magasabb 

lehet, mint akármilyen kóros állapotban. Atlétákban például rövid, de kimerítő edzés után 22 mM (!) 

tejsavszintet mértek. 

 

kreatin-foszfát
2-10 másodperc

glikogénlebontás, anaerób glikolízis
1-2 perc

aerób metabolizmus, oxidatív tápanyaglebontás
akár órák

100 m

200-400 m

1-40 km  

5. ábra.  Az izomműködés metabolikus fázisai 

 

A vérben felgyülemlett tejsav a máj, a vesekéreg és a vörös izomrostok közreműködésével 

használódik el. Akár a mitokondriumban oxidálódik széndioxiddá és vízzé, akár glukózzá alakul 

(májban vagy vesében), amihez a zsírsavoxidáció szolgáltat ATP-t, mindenképpen fokozza az O2-

fogyasztást. Ezért a rövid de megerőltető izommunka után még sokáig fokozott a légzés, és a 

jelenséget „oxigénadósság”-nak nevezik. Érdekes, hogy míg az ilyen megterhelésnek kitett atléták 

vérében csak 6-8 órás pihenés után áll vissza a normális tejsavszint, ha az edzést kíméletesebb 

kocogással folytatják, akkor a folyamat sokkal gyorsabb. A jelenség magyarázata, hogy pihenéskor a 

laktátfelhasználás szinte kizárólag a májra marad, a tovább tréningező sportolókban viszont a vörös 
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izomrostok jelentős mennyiségű laktátot fogyasztanak, és hozzájárulnak az oxigénadósság 

rendezéséhez. 

Patológiás körülmények is kiválthatnak fokozott laktáttermelést; ilyenkor aerób 

sejtek/szövetek válnak anaeróbbá az oxigénellátás és/vagy -felhasználás zavarai miatt. Az 

oxigénellátás zavarait légzési, illetve keringési elégtelenség, valamint a vér oxigénszállító 

képességének csökkenése okozhatja. Ez utóbbi lehet pl. anémia (csökkent vörösvértest-képzés vagy 

hemolízis miatt), illetve szénmonoxid-mérgezés következménye. Az oxigén-felhasználás zavarát a 

légzési lánc mérgezései (pl. cianid, azid, szénmonoxid) vagy enzimdefektusai idézhetik elő. A légzési 

lánc komplexei (elsősorban az I. és IV. komplex) vagy a mitokondriális ATP-szintáz csökkent 

működését okozó mutációk ismertek a klinikumban. Mindegyik tejsavas acidózissal jár, és a klinikai 

képet az agykárosodás uralja. 

 

2.2. Csökkent laktátfogyasztás 

A máj a legfontosabb laktátfogyasztó szerv, sőt, a laktátfogyasztás tekinthető a máj egyik 

legfontosabb anyagcsere-funkciójának; így laktacidózis óhatatlanul kialakul olyan állapotokban, 

amikor a máj összes funkciójának ellátására képtelenné válik (heveny és idült májelégtelenség). Néha 

a máj anyagcseréje csak megváltozik, aminek következtében kevésbé vagy egyáltalán nem képes 

laktátot felhasználni. Ilyen állapotot idéznek elő a glukoneogenezist gátló mérgezések (pl. alkohol, 

egyes gyógyszerek), valamint a glukoneogenezis különböző enzimdefektusai (pl. a von Gierke 

betegség, vagyis a glukóz-6-foszfatáz hiánya), amelyeket az Orvosi Patobiokémia (szerk.: Mandl J. és 

Machovich R.) könyv szénhidrát-anyagcsere patobiokémiáját tárgyaló fejezete részletez. Ezek mellett 

a fruktóz metabolizmusa is hasonló zavart okoz a májsejtben. 

A táplálékkal felvett fruktóz kisebb része felhasználható olyan sejtekben, amelyek hexokinázt 

tartalmaznak, és így a fruktózt egy lépésben fruktóz-6-foszfáttá, a glikolízis intermedierjévé alakítják. 

Többsége azonban a májsejtekben metabolizálódik, ahol trióz-foszfátok szintjén csatlakozik a 

glikolízishez, és piruvát-túltermelést idéz elő. Ez három fő okkal magyarázható: 

a) a fruktokináz enzim kapacitása lényegesen nagyobb, mint a glukokinázé 

b) a fruktóz lebontása kikerüli a glikolízis legfőbb szabályozott lépését (PFK1-et) 

c) a keletkező fruktóz-1-P és fruktóz-1,6-bisz-P (ld. fruktóz-anyagcsere) aktiválja a piruvát-

kinázt. 
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A piruvát-túltermelés akadályozza a laktát felhasználását a májsejtekben. Ha 

önmagában nem is idéz elő súlyos laktacidózist, fruktóz (és persze szaharóz) orális bevitele 

kerülendő, fruktóz parenterális adása pedig tilos minden olyan állapotban, amikor a tejsavas 

acidózis veszélye fennáll. 

Megemlítendő, hogy fruktóz-intoleranciában (aldoláz B defektusa) fruktózt/szaharózt 

tartalmazó étel fogyasztása a hipoglikémia (és egyéb eltérések) mellett tejsavas acidózist is kivált, 

amely leginkább a májsejtek működésképtelenségével magyarázható. Ilyenkor ugyanis a májsejtek 

által felvett fruktóz ATP felhasználásával fruktóz-1-foszfáttá alakul, és a folyamat (a soron következő 

enzim hiánya miatt) ezen a ponton elakad, és kialakul a foszfátcsapda. A súlyos ATP- és foszfáthiány a 

glukoneogenezist (ATP-igényes) és a piruvátlebontást (a foszfátigényes oxidatív foszforilációhoz 

kapcsolt folyamat) egyaránt megbénítja. A máj tehát nem képes ellátni alapvető – glukóztermelő és 

laktátelimináló – funkcióit. 

 

2.3. A laktátmetabolizmus összetett zavarai 

A laktáttermelés fokozásának és a laktátfogyasztás hátráltatásának együttes előidézésével váltanak ki 

laktacidózist azok a veleszületett vagy szerzett anyagcserezavarok, amelyek a két legfontosabb 

piruvátfogyasztó enzim (a piruvát-dehidrogenáz komplex, és a piruvát-karboxiláz) egyikének 

működését akadályozzák. Ilyenkor valójában a laktátfogyasztó sejtek laktáttermelővé válnak. 

A piruvát aerób anyagcseréjében kulcsszerepet játszó PDH és PC enzimek működését 

akadályozhatja – és így laktacidózishoz vezethet – az enzimfehérjékben található prosztetikus 

csoportokat szolgáltató vitaminok hiánya is. A PDH komplex csökkent aktivitását okozhatja a tiamin 

(B1 vitamin) hiánya, a PC aktivitása pedig biotinfüggő. Mindkét vitamin hiánya elsősorban a 

felszívódás – gyakran alkoholizmus által okozott – zavarai, esetleg helytelen parenterális táplálás 

következtében szokott kialakulni. A tiaminhiányt a vörösvértestek transzketoláz aktivitásának 

mérésével lehet diagnosztizálni. 

Eszméletlen és/vagy hipoglikémiás betegek gyakran kapnak intravénás glukózkezelést. A 

komplikációk megelőzésére, a fentiek értelmében ilyenkor tiamint is kell adni, mert ha a beteg 

tiaminhiányos állapotban van, akkor a glukóz adása akár halálos laktát acidózist okozhat. Különösen 

nagy ennek a veszélye éhező vagy alkoholista beteg esetén. 

A PDH, illetve PC enzimek – következőkben tárgyalandó – veleszületett defektusai esetén is 

gyakran alkalmaznak nagy dózisú tiamin- és/vagy biotinkezelést, amely néha eredményesnek 
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bizonyul. Ezzel megelőzhető, hogy a genetikai hibát vitaminhiány súlyosbítsa; illetve elérhető hogy a 

csökkent képességű enzimfehérje elérje a tőle telhető legnagyobb aktivitást. Feltételezik azt is, hogy 

egyes mutációk által előidézett konformációzavarokat vagy szerkezeti instabilitásokat a nagy 

koncentrációban jelen lévő kofaktor/prosztetikus csoport részben korrigálhat. 

 

2.3.1. A piruvát-dehidrogenáz komplex elégtelen működése 

A PDH működésének veleszületett vagy szerzett elégtelensége akadályozza a piruvát aerób 

felhasználását a sejtekben, így lehetetlenné teszi a vérből felvett laktát felhasználását, sőt a sejtben 

keletkező piruvát egy részét is laktáttermelés irányába kényszeríti. Az előző fejezetben említett 

tiaminhiány mellett PDH-elégtelenséget okozhat az acetil- vagy egyéb acil-KoA-k felszaporodása. Ezek 

ugyanis a komplexre gátló hatásúak (az acetil-KoA, illetve a hosszú láncú zsíracil-KoA általi 

allosztérikus gátlás a PDH normál szabályozásának része). Acetil/acil-KoA-k felszaporodását 

előidézheti a fokozott zsírsavoxidáció, de kiválthatja valamilyen acil-KoA szubsztráttal működő enzim 

(pl. a zsírsavoxidáció enzimei vagy a metil-malonil-KoA-mutáz) defektusa is. A következő fejezetben 

tárgyalt piruvát-karboxiláz-elégtelenség szintén az acetil-KoA felhalmozódása révén akadályozza a 

PDH működését. Ezekben az esetekben tehát a PDH-elégtelenség egy önálló anyagcserezavar 

másodlagos velejárója. 

Az újszülöttkori (veleszületett) tejsavas acidózis leggyakoribb oka a PDH elsődleges 

defektusa, vagyis mutáció a komplex valamelyik enzimét kódoló génben, amely az adott enzim 

működészavarát, esetleg teljes hiányát okozza. A PDH komplex E1 (piruvát-dehidrogenáz) és E2 

(dihidrolipoil-transzacetiláz) komponense specifikus, csak itt fordul elő, ezért ezek zavara csak a PDH 

komplexet érinti. Ugyanilyen szelektív PDH-deficienciát okoz a komplexet aktiváló PDH-foszfatáz 

hiánya. Az E3 komponens (dihidrolipoil-dehidrogenáz) azonban más enzimkomplexekben is 

megtalálható. A citrátkör α-ketoglutarát-dehidrogenáz komplexe és az elágazó láncú aminosavak 

lebontásában szereplő elágazó láncú α-ketosav-dehidrogenáz komplex a PDH-hoz hasonló 

szerkezetű, és a három komplex E3 alegysége azonos gén terméke (6. ábra). Az E3 defektusa tehát 

több ponton is akadályozza a metabolizmust, így nem csak tejsav, hanem α-ketoglutársav és elágazó 

láncú α-ketosavak is felhalmozódnak a vérben. 
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6. ábra.  Hasonló szerkezetű α-ketosav-dehidrogenáz komplexek a mitokondriumban 

 

A betegség klinikai képe és a laktát acidózis súlyossága attól függ, mennyi PDH aktivitás 

maradt. Legsúlyosabb esetben a tejsavszint nagyon magas, és a betegség agykárosodás 

következtében újszülött- vagy csecsemőkorban halált okoz. A legenyhébb esetben viszont csak 

szénhidrátterhelés vált ki tejsavas acidózist és ataxiás epizódokat, az agykárosodás pedig csak lassan 

alakul ki. 

 

2.3.2. A piruvát-karboxiláz elégtelen működése 

A glukoneogenezist érintő enzimdefektusok hipoglikémia mellett tejsavas acidózist is okoznak. Ilyen a 

foszfoenolpiruvát-karboxikináz (PEPCK) vagy a fruktóz-1,6-biszfoszfatáz hiánya, valamint a von Gierke 

kór néven ismert glukóz-6-foszfatáz-defektus; a leggyakoribb és legsúlyosabb glukoneogenezist 

érintő veleszületett enzimhiányos állapot mégis a piruvát-karboxiláz hiánya. A PC nem csupán a 

piruvátból kiinduló glukoneogenezis első lépése, hanem egyben (elsősorban) a citrátkör legfontosabb 

anaplerotikus reakciója is, így ennek elégtelen működése a piruvát metabolizmusát nem csak a 

glukóz szintézise, hanem a lebontás irányába is megakadályozza. A PC metabolikus kapcsolatai: 

• glukoneogenezis (első lépése) 

• citrátkör (anaplerózis) 

• aerób glukózlebontás (acetil-KoA belépése a citrátkörbe oxálacetátot igényel; a felhalmozódó 

acetil-KoA gátolja a PDH-t) 
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• zsírsavak β-oxidációja (acetil-KoA belépése a citrátkörbe oxálacetátot igényel) 

• zsírsav- és koleszterinszintézis (acetil-KoA transzportja a citoszólba oxálacetátot igényel) 

• ketontesttermelés (acetil-KoA felhalmozódása a májsejt mitokondriumában) 

• urea ciklus (az aszpartát oxálacetátból keletkezhet) 

• neurotranszmitterek szintézise (piruvát → oxálacetát →→ α-ketoglutarát → glutamát → 

GABA; acetil-kolin szintézishez az acetil-KoA transzportja a citoszólba oxálacetátot igényel) 

A súlyosan PC-deficiens gyermekeknek a tejsavas acidózis mellett, az urea ciklus zavara 

miatt, rendszerint hiperammonémiájuk is van, ami tovább súlyosbítja a központi 

idegrendszeri károsodásokat. Ráadásul jellegzetes demielinizáció (az axonok körüli 

mielinhüvely hiánya) figyelhető meg az agyban. Ennek oka, hogy a PC-deficiens glia sejtek 

nem képesek zsírsavakat szintetizálni, az agy pedig nem tudja a membránlipidek 

előállításához szükséges zsírsavakat felvenni a vérből (a vér-agy gát miatt). 

Említettük, hogy a – biotin prosztetikus csoporttal rendelkező – PC csökkent aktivitását 

biotinhiány is kiválthatja. A karboxiláz enzimek intracelluláris lebontásakor a biotin lizinhez kötve 

marad (biocitin). A biocitint a biotinidáz enzim hasítja lizinre és biotinra az amidkötés hidrolízisével, 

így biztosítva a biotin újrahasznosítását. Biotinidáz hiányában ugrásszerűen megnő a biotinszükséglet, 

és ezt a táplálkozás már nem fedezi, ami a karboxiláz enzimek (köztük a PC) működését gátolja, így 

tejsavas acidózishoz, neurológiai és bőrelváltozásokhoz vezet. Mivel ilyenkor nem csak a PC, hanem 

szinte minden karboxiláz enzim elégtelenül működik, a betegséget az angol szakirodalom „Multiple 

Carboxylase Deficiency” (MCD) néven is említi. Az állapot eredményesen kezelhető nagy dózisú biotin 

folyamatos szedésével. 
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ATHEROSCLEROSIS 

Dr. Müllner Nándor 

 

Bevezetés: 

Keringési betegségek teszik ki a fejlett országok halálozási statisztikáinak mintegy 50%-t, ezek 

hátterében pedig szinte teljes mértékben az atherosclerosis áll (több, mint 90 %). 

Az atherosclerosis legjellemzőbb eleme az artériák intima rétegében megjelenő plakk, amely 

évtizedek alatt zajló krónikus gyulladás eredményeként fejlődik ki. A plakkok összetételüket tekintve 

lehetnek: 

- sejtszegények, kötőszöveti mátrixban gazdagok: mivel ezek jól ellenállnak mechanikai 

terheléseknek, így klinikailag hosszú távon stabilak 

- sejtekben és lipidekben gazdagok: ezek könnyen beszakadhatnak és így egyrészt thrombogénné 

válhatnak, másrészt súlyosabb esetben szöveti ischémiát okozhatnak.  

 

 

 

Az atherosclerosis fejlődése jól ismert morfológiai és klinikai szinten, de a folyamat beindulásának 

celluláris és molekuláris mechanizmusa nem teljesen világos. Nyilvánvaló, hogy az erek endotél 

sejtjeinek diszfunkciója szerepet játszik:  
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- Lehet, hogy a folyamat kezdete nem is „betegség”, hanem csak a sejtek öregedése. Boncolási 

adatok szerint húszéves kor után az atherosclerotikus elváltozások morfológiai jelei folyamatosan 

növekednek tünetmentes egyéneknél is. 

- Az is lehetséges, hogy az endotél sejtek károsodását a vérkomponensek változásai és fertőzések 

okozzák. 

Mindenesetre az erek krónikus gyulladással reagálnak, amely kötőszöveti elemek, koleszterin, 

kalcium, fibrin lerakódásával társul.  

 

Atherosclerotikus plakk nem létezik koleszterin nélkül. A vérplazma koleszterin amellett, hogy feltölti 

az atherosclerotikus léziót, önmaga is endotél-károsító tényező. Ennek megfelelően az 

atherosclerosis kialakulásának sebessége szorosan összefügg a plazma koleszterinszint 

fenntartásával, szabályozásával.  

Mivel a koleszterin endogén bioszintézise anyag és energia igénye magas (C-atomonként majdnem 

10 ATP), külső forrása pedig a nehezen megszerezhető állati eredetű táplálék, az ember evolúciója 

során rendkívül hatékony mechanizmusok fejlődtek ki a koleszterin visszatartására. A szabályozásban 

résztvevő metabolikus szenzorok és receptorok szubsztrátjukhoz  való affinitása alacsony, így 

könnyen telíthetőek, ezért az egész rendszer (de novo szintézis, bél-abszorpció, epe útján történő 

szekréció) sokkal érzékenyebb a ligandszint csökkenésére, mint annak emelkedésére. Napjaink 

koleszterin-dús étrendje tehát új problémát jelent szervezetünk számára. 

 Az elmúlt évek során az érelmeszesedés számos független rizikó faktorát azonosították. Ezek 

közül a magas LDL (≥ 160 mg/dl vagy 4.1 mmol/L) és az alacsony HDL szint (≤ 40 mg/dl vagy 1.03 

mmol/L) játszik kiemelkedően fontos szerepet a betegség kialakulásában. A HDL védő hatásának a 

hátterében három fő mechanizmust feltételezhető: 

- a reverz koleszterin transzportot 

-  direkt endothel hatást 

-  az antioxidáns hatást.  

Jelenleg az a kialakult vélemény, hogy a HDL funkcióját és antiatherogén hatását a HDL 

jellege, minősége, nem pedig a HDL mennyisége határozza meg. A HDL frakció nem egységes, hanem 

igen heterogén. Ez a heterogenitás a HDL funkcióján keresztül a teljes HDL frakció kardiovaszkuláris 

védő hatását is befolyásolhatja. 
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A koleszterin homeosztázis és annak szabályozása: 

A koleszterin felszívódása a proximális jejunumban történik. Az enterociták apikális 

membránjában levő specifikus transzport fehérjék pl. NPC1L1 (NPC1 like 1 fehérje) veszik fel a szabad 

koleszterint a lumenben képződő epesav-foszfolipid micellákból. A koleszterin (újra) észterré alakul 

az endoplazmás retikulum membránjában levő acil-KoA:koleszterin aciltranszferáz (ACAT) hatására, 

kilomikronba épül be és így kerül a nyirok és vérkeringésbe.  

A szintén az enterociták apikális membránjában lévő ABC típusú transzporterek (ABCG5 és ABCG8), 

viszont kifelé pumpálják a koleszterint a béllumenbe. Ezek mennyisége függ az intracelluláris 

koleszterin szinttől, LXR-en keresztül expresszálódnak  A sejtek nettó koleszterin felvételét ez az 

ellenkező irányú transzport határozza meg. (E transzporterek ritka mutációi koleszterin 

hiperabszorpcióval járnak.)  

A vékonybél alsóbb szakasza, az ileum a koleszterin és metabolitjainak visszatartásáról 

gondoskodik. Itt az enterociták az IBAT (ileal bile acid transporter) és IBABP (ileal bile acid binding 

protein) fehérjék segítségével visszaszívják, illetve sejten belül megkötik a lumenbe került 

epesavakat. E két fehérje expressziója FXR (epesav szenzor) szabályozása alatt áll, vagyis minél több 

epesavat termel a máj, annál hatékonyabb lesz ezek visszaszívódása.  

 

LXR (liver X receptor) szabályozás:  

A sejten belüli szabad koleszterin kis része konstitutíve működő citokróm-P450 izoenzimek (pl. Cyp27 

a mitokondriumban) révén hidroxilálódik. Az így keletkező oxiszterolok (27-OH koleszterin, 22-OH 

koleszterin, 24,25-epoxikoleszterin) koncentrációja arányosan változik az intracelluláris koleszterin 

szinttel és emiatt alkalmas szignálfunkció betöltésére. Ezeket az oxiszterolokat az LXR köti meg. Az 

LXR-oxiszterol komplex heterodimert képez az RXR-rel (retinoid X receptor), specifikus DNS-

szekvenciához kötődik és így aktiválja célgének transzkripcióját (pl: ABCG5 és ABCG8 

membrántranszporterek, vagy májban még a Cyp7A1 (7α-hidroxiláz enzimrendszer is, amely elindítja 

az epesavak szintézisét) 

FXR (farnesoid X receptor) szabályozás: intracelluláris epesav kapcsolódik magreceptorához, majd 

heterodimert képez az RXR-rel és célgének transzkripcióját serkenti. (pl. IBAT, IBABP, vagy májban 

BSEP (bile salt efflux pump), SHP (small heterodimer partner) represszorfehérje 
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Más metabolikus utakhoz hasonlóan a koleszterin homeosztázis központi szerve a máj, amely 

végrehajtja a de novo szintézis döntő részét, katabolizálja a koleszterint epesavakká, termeli és 

feldolgozza a vérben koleszterint szállító lipoproteineket.  

- Receptor-mediált endocitózissal a hepatociták felveszik a kilomikron-maradványokat, IDL-t, LDL-t és 

HDL-t a bennük lévő koleszterinészterrel. A lizoszomális eszteráz hatására a koleszterin szabaddá 

válik, de alacsony vízoldékonysága miatt csak intracelluláris transzportfehérjék segítségével juthat el 

a hasznosítás kompartmentjébe, így az endoplazmás retikulumba, mitokondriumba vagy 

plazmamembránba. Ezek a szállítófehérjék a START (steroidogenic acute regulatory protein-related 

lipid transfer) családhoz vagy a NPC (Nieman-Pick C) úthoz tartoznak. Az egyes kompartmentekben a 

koleszterin eltérő enzimek szubsztrátjaként szolgálhat.  

- A koleszterin legnagyobb része újra észterré alakul vissza az endoplazmás retikulum membránjában 

levő ACAT hatására és foszfolipid monolayerben becsomagolva apolipoprotein B100 tartalmú 

lipoproteinként (VLDL) szecernálódik a vérbe.  

- A szabad koleszterin kis része a mitokondriumban Cyp27 hatására hidroxilálódik, a keletkező 

oxiszterolok mennyisége jelzi a sejten belüli szabad koleszterin szintet, azaz szignálfunkciót tölt be. 

Hepatocitákban az LXR célgénjei között szerepelnek az ABC (ATP binding cassette) családjába tartozó 

ABCG5 és ABCG8 membrántranszporterek, amelyek koleszterint pumpálnak ki az epekapillárisokba, 

valamint a Cyp7A1 (7α-hidroxiláz) enzimrendszer, amely elindítja az epesavak szintézisét. 

- Az epesavak a lipidek emésztésben fontos detergens hatásukon kívül a koleszterin szervezetből való 

eltávolítását is szolgálják. Az epesavak szintén rendelkeznek intracelluláris receptorral, FXR (farnesoid 

X receptor), amely aktiváció után heterodimert képez az RXR-rel és olyan célgének transzkripcióját 

serkenti, amelyek termékei gyorsan csökkentik a sejtszerkezetre veszélyes detergens molekulák 

szintjét a hepatocitákban. Az FXR-epesav komplex indukálja az ABCB11 membrántranszportert (más 

néven BSEP, bile salt efflux pump), amely epesavakat pumpál ki az epekapillárisokba, és az SHP (small 

heterodimer partner) represszorfehérjét. Az SHP heterodimert képez és így inaktiválja az LRH-1 (liver 

receptor homologue 1) transzkripciós faktort, amely a kólsav szintézisét végző Cyp7A1 és Cyp8B 

(12α-hidroxiláz) máj-specifikus expressziójához szükséges.  

Így az LXR és FXR metabolikus szenzorok együttesen a szabad koleszterin eltávolítását szolgálják a 

hepatocitákból. 
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- A koleszterin de novo szintézisét acetil-KoA-ból befolyásolja a sejt szabad koleszterin szintje 

közvetlenül és enzimek expressziója révén, továbbá a szervezet állapota (glukagon-inzulin arány). 

A SREBP (sterol regulatory element binding protein) szabályozás: 

A hepatociták koleszterin felvételét és de novo szintézisét szabályozza. A SREBP közvetlenül 

szintézise után prekurzor formájában az endoplazmás retikulum membránjába épül be, ahol SCAP 

(SREBP cleavage-activating protein) fehérjével komplexet képez. A SREBP prekurzor-SCAP komplex 

vezikuláris transzport útján a Golgiba kerül, ahol specifikus proteázok hatására zajló intramembrán 

proteolízis során az érett SREBP leválik. Ez utóbbi dimerizációs, DNS-kötő és nukleáris lokalizáció 

funkcionális elemeket tartalmaz, amelyek a sejtmagba irányítják és ott a specifikus DNS 

szekvenciához kötődve ez a transzkripciós faktor serkenti a hidroximetil-glutaril KoA (HMG-KoA) 

reduktáz és az LDL-receptor expresszióját. A koleszterin-szenzor ebben a rendszerben a SCAP, amely 

oxiszterol-kötő intramembrán doménnel rendelkezik. Amennyiben az oxiszterolok koncentrációja 

emelkedik, kötődnek a SCAP-hez, akkor a SCAP olyan konformációt vesz fel, amely még egy fehérje 

(INSIG-1, insulin-dependent growth) kötődését teszi lehetővé. A SREBP-SCAP-INSIG-1 hármas 

komplex nem kerülhet be az endoplazmás retikulumból a Golgiba szállító vezikulákba és így magas 

koleszterin szint mellett a SREBP proteolízise elmarad, ezzel a hepatocita koleszterinnel történő 

feltöltése lelassul.  

 
 

 
 

A SREBP rendszer működése. Rövidítések, amelyek nem szerepelnek a szövegben: SRE, szterol 
regulációs elem; n, a SREBP nukleuszba transzlokálódó doménje. A kettős spirál a DNS-t jelöli, a 

fölötte levő nyíl pedig az aktivált transzkripciót.  
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A nagyartériák szubendoteliás simaizom sejtjei és makrofágok koleszterinfelvétele és leadása 

sajátságos. Ezek a sejtek LDL formájában veszik fel a vérplazmában levő koleszterint.  

- Az LDL a sejtmembránokban levő LDL-receptorokhoz (LR) kötődik, az LDL-LR komplex 

internálizálódik, amely endoszómává alakul át. Itt a komplex szétesik, az LR részben visszakerül a 

plazmamembránba, az LDL pedig lizoszomális hidrolázok (proteinázok, koleszterin-eszteráz) hatására 

lebomlik és a felszabaduló koleszterin hozzáférhetővé válik a sejtmetabolizmus számára. A keletkező 

oxiszterolok itt is szabályozó szerepet töltenek be. Egyrészt a SREBP rendszeren keresztül 

visszaszorítják az LR expresszióját, másfelől az LXR-en keresztül serkentik az ABCA1 transzporter 

transzkripcióját. Az ABCA1 olyan koleszterin-pumpa, amely az extracelluláris doménjével megköti a 

naszcens HDL-t és oda irányítja a sejtmembránban levő koleszterint, ahol az apolipoprotein-A1 által 

aktivált lecitin-koleszterin acil transzferáz (LCAT) koleszterin-észterré alakítja át. Így a naszcens HDL 

feltöltődik koleszterin-észterrel, HDL3-má alakul. A koleszterin-észter transzfer protein (CETP) 

kicseréli a HDL3 koleszterin-észtereit VLDL eredetű trigliceridre. Ily módon a HDL koleszterin tartalma 

részben VLDL-be kerül és ugyanakkor a HDL3 triglicerid-tartalmú HDL2-vé alakul. Ez utóbbi jó ligandja 

a májlipáznak, amely lebontja a triglicerideket és ko-receptorként prezentálja a maradvány 

lipoproteint  a scavenger receptor BI-nek (SR-BI), amely szelektív (azaz LR-től eltérően a részecske 

endocitózisa nélkül) koleszterintranszfert végez a hepatocitákban. A májlipáz és az SR-BI együtt 

helyreállítja a naszcens HDL-t, amely új szállítási ciklusban vesz részt. A CETP segítségével HDL-ről 

VLDL-re átvitt koleszterin-észter végül is LDL formájában kerül vissza a hepatocitákba.  

Az érfal koleszterinfeleslege ezen az útvonalon vagy az LR-n, vagy az SR-BI-n keresztül a májba kerül. 

- Makrofágokban az LDL felvétele még az ún. scavenger receptorokon (SR) keresztül is történhet. Az 

SR-ek olyan sejtfelszíni fehérjék, amelyek kémiailag módosult lipoproteinek kötődését közvetítik (pl. 

acetilált vagy oxidált LDL). Egyes SR-ekről kiderült, hogy specifikusabb ligandokkal is rendelkeznek (pl. 

a fent említett SR-BI mint HDL receptor). Az LR-től eltérően az SR-en keresztül történő koleszterin-

felvétel gyakorlatilag nem függ az intracelluláris koleszterinszinttől, hanem kizárólag a ligand (LDL 

módosított származékai) mennyiségétől. 
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Szabályozási mechanizmusok a koleszterin és epesavak körforgásában. A piros nyilak a kémiai 
átalakulásokat vagy membrántranszportokat jelölik, a fekete nyilak a szabályozó hatásokat, a 
szaggatott vonal pedig a vérben, ill. a bél lumenében történő szállítást. Rövidítések, amelyek nem 
szerepelnek a szövegben: K, koleszterin; KÉ, koleszterinészter; OxK, oxiszterol; ES, epesav; NTCP, 
natrium taurokolát kotranszporter protein.  
 
Molekuláris történések az atherosclerotikus léziók kifejlődésében: 

A kezdeti atherosclerotikus lézió, a zsírcsík már 10-éves gyerekek coronaria ereiben megfigyelhető és 

lipiddel feltöltött makrofágokból és simaizom sejtekből áll. Ez a lézió évtizedek alatt fejlődik tovább, 

míg klinikai tünetekhez vezet. Kialakulása - mint az ábrán is látható - bonyolult, soktényezős 

folyamat, melyben sejtes elemeken kívül hormonális és anyagcsere tényezők is szerepet játszanak.  
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A folyamat elindítása, illetve a progresszió sebessége az endothelium funkciókieséséhez kötődik. A 

nagyerek ép endotélsejtjeinek nemcsak antithrombotikus, antikoaguláns, profibrinolitikus, értónust 

szabályozó és anti-inflammatorikus hatásuk van , de a mikrocirkuláció endotélsejtjeitől eltérően 

barriert képeznek a vérplazma komponensei számára. Tehát ép endotél rétegen át az LDL nem jut el 

a szubendoteliális sejtekhez. Endotél diszfunkcióhoz és fokozott permeábilitáshoz egyrészt 

fiziológiásan is előforduló nyíróerők (pl. turbulens véráramlás nagyartériák elágazási pontjainál), 

másrészt gyakori fertőzések (pl. Chlamydia pneumoniae, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, 

Helicobacter pylori) vezethetnek.  

A NO döntő szerepet tölt be az endotél funkciókban. Csökkent termelése leukocita-adhéziós 

molekulák expressziójához (pl. vascular cell adhesion molecule 1, VCAM-1), monocitákat mobilizáló 

citokinek termeléséhez (pl. monocyte chemoattractant protein 1, MCP-1), fokozott vérlemezke-

aggregációhoz és simaizom kontrakcióhoz vezet.  

A NO hatásainak elmaradása szerepel egy sor ismert atherogén rizikótényező hátterében:  
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- Hiperkoleszterinémiában a megváltozott membránfluiditás miatt elmarad az eNOS aktiválása.  

- A hiperhomociszteinémia és a dohányzás reaktív oxigén származékok (ROS) fokozott intravasculáris 

termeléséhez vezet.  

Ezek közül a O2
-
 rendkívül gyorsan peroxinitritté alakítja és így inaktiválja az NO-t. Továbbá a ROS eloxidálják a 

tetrahidro-biopterint (BH4, az eNOS kofaktora) és így nemcsak csökkentik a NO termelését, hanem új ROS 

keletkezéséhez vezetnek, mert szubsztrát (arginin) vagy kofaktor (BH4) hiányában az eNOS O2
-
-t és H2O2-t 

termel (ún. eNOS szétkapcsolás). Lokális ROS-forrás az érfalban még a NADH/NADPH oxidáz aktivitása is lehet. 

Oszcilláló nyíróerők indukálják ezt az enzimet endotélsejtekben és emiatt fokozott O2
-
-koncentrációval kell 

számolni a keringési rendszer azon részein, ahol ilyen erők hatnak (pl. artériák elágazási pontjainál). 

A ROS lipid peroxidációs láncreakciót indítanak el, először telítetlen zsírsavakkal reagálnak foszfolipid 

membránokban és így peroxilgyökök képződnek. Az utóbbiak megtámadják a szomszédos zsírsavakat és szabad 

aldehidek keletkezéséhez vezetnek, amelyek Schiff-bázist képeznek a membránfehérjék lizin-oldalláncaival. Ez a 

folyamat LDL részecskékben oxidált LDL (oxLDL) keletkezéséhez vezet. Az endotélsejtek olyan sejtfelszíni 

receptorral (lektinszerű oxLDL receptor) rendelkeznek, amely nemcsak az oxLDL endocitózisát közvetíti, hanem 

az oxLDL kötődését követően celluláris válaszokat indukál (VCAM1, MCP-1, O2
-
, szöveti faktor termelés, NO-

szint csökkenés, apoptózis). Ez a receptor legnagyobb számban az artériás bifurkációknál expresszálódik.  

Gyulladásban  a C-reaktív fehérje (CRP) szérumszintje emelkedik, amely gátolja a NO termelését 

endotélsejtekben azzal, hogy csökkenti az endoteliális NO szintáz (eNOS) mRNS stabilitását.  

Összességében a ROS-termelő mechanizmusok meghatározzák a kezdeti endotél sérülést. 

 

Az endotél diszfunkciójakor monociták migrálnak a szubendoteliális rétegekbe és ott 

makrofágokká differenciálódnak. A sejtes elemek mellett plazmakomponensek is bediffundálnak. 

Különösen veszélyesek a kis méretű és nagy denzitású sdLDL részecskék. Ezek a speciális lipiproteinek 

kisebb affinitással kötődnek az LR-hez, tehát lassabban eliminálódnak a keringésből és így hosszabb 

ideig vannak kitéve oxidatív stressznek, másfelől méretük miatt könnyebben jutnak be az intimába. A 

makrofág SR-ek viszont nagy affinitással veszik fel az oxidált sdLDL-t. Ezzel elejét veszi a makrofágok 

nagyrészt kontrollálatlan koleszterin-feltöltése, habsejt képződése: 

- Amennyiben a sejtben a koleszterin – foszfolipid arány túl magas, a membránok elvesztik 

fluiditásukat. Emiatt romlik a Na+-K+-ATP-áz, adenilát cikláz, ATP-ADP transzlokáz működése, 

megszűnik egyes szignálmolekulák célzott membrán-mobilizációja (pl. az aktin-szignál fehérje Rac).  
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- Ha a szabad koleszterin mennyisége túlhaladja az észter-képzés kapacitását, a membránokban 

megjelenő koleszterin aktiválja a CTP:foszfokolin citidilil-transzferázt, a foszfatidilkolin 

bioszintézisének aktivitását meghatározó enzimet. A fokozott foszfatidilkolin szintézis következtében 

sejten belül csigaszerű foszfolipid-membrán képződmények keletkeznek, amelyek csapdába ejtik a 

szabad koleszterint. 

- Az újonnan  felvett koleszterin a lizoszómákban reked és kristályokat képez, melyek mechanikai 

hatásuk révén tönkreteszik a sejtorganellumokat..  

- Extrém magas koleszterin – foszfolipid arány mellett az ABCA1 működése és az ACAT aktivitása is 

gátlódik.  

Ezzel kimerülnek a koleszterin eltávolításának lehetőségei és a habsejt sorsa megpecsételődik. A 

pusztulófélben levő habsejtek mind a nekrotikus, mind az apoptotikus sejthalál morfológiai jeleit 

mutatják (sejtmembránok szakadása, illetve sejtmagok kondenzációja). A sejtek többségében 

egyértelműek az apoptózis biokémiai jelei (Fas receptor aktiváció, citokróm c felszabadulása és 

kaszpáz-9 aktivációja, foszfatidilszerin expozíciója a sejtmembrán külső felszínére). 

 

A szubendoteliális rétegbe vándorolt és aktivált monociták olyan szignálmolekulákat és 

enzimeket is termelnek, amelyek meghatározzák az atherosclerotikus lézió progresszióját. A PDGF 

(platelet-derived growth factor) és az FGF (fibroblast growth factor) mitogén és kemotaktikus hatással 

rendelkeznek simaizom sejtekre, ill. fibroblasztokra. E sejtek migrációja a média rétegből viszont a lamina 

elastica interna lebontását igényli, ehhez szintén a makrofágok biztosítják a szükséges matrix-

metalloproteinázokat (MMP-1, 2, 3, 9). Az intimába kerülő kötőszöveti sejtek osztódnak és extracelluláris 

mátrixot (ECM) termelnek, ami fibrotikussá teszi a léziót. Az így keletkező fibrotikus atheroma nem egy statikus 

képződmény, a simaizom sejtek, habsejtek és fibroblasztok által termelt metalloproteázok állandó átalakulást 

tartanak fenn az új ECM-ben. Az ECM szintézisének és lebontásának arányától függően a lézió vagy 

expanzív módon történik, ami megtartja az érlumen áteresztő képességét, de elvékonyítja az érfal 

külső rétegeit, vagy konstriktív módon, ami lumen-szűkítéshez vezet.  

 

Az eddig leírt folyamatok eredményeképpen az intimában jellegzetes morfológiai kép alakul 

ki: a lipid mag és azt körülvevő fibrotikus sapka által alkotott fibroatheromás plakk.  

- Egyes esetekben a plakk szerkezete hisztomorfológiailag nem különíthető el a csont szerkezetétől. A 

plakkok elmeszesedése részben követi a krónikus gyulladásokra jellemző „passzív” mechanizmust, 
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részben az új csontképződéssel járó „aktív” folyamatra hasonlít. Krónikus gyulladásban mineralizáció 

akkor történik, ha lokálisan az ionok koncentrációja meghaladja a sók oldékonyságát. Ép 

kötőszövetben és az érfalban a kalcium és a foszfát koncentrációi megközelítik ezt az értéket és 

kicsapódás egyes ECM fehérjék kelát-képző funkciója miatt nem következik be. (Ilyen pl. a matrix Gla-

protein (MGP), aminek hiányában (MGP knock-out egerekben) spontán elmeszesedés történik az 

artériák média rétegében.) Az atheroscleroticus plakk mikrokörnyezetében a körülmények kedveznek 

a kristályképződésnek: a nekrotizáló habsejtek kalciumot és foszfátot eresztenek ki az extracelluláris 

térbe, a koleszterin-kristályok kristályképző magként viselkednek, az MGP szintje csökkent. Az „aktív” 

kalcifikáció annak következménye, hogy a plakk területén osteoblast-szerű kalcifikáló érfal-sejtek 

jelennek meg. Ezek simaizom sejtekből fejlődnek ki habsejtek által termelt oszteogén faktor (bone 

morphogenic protein) hatására.  

- Vulnerábilis plakkról akkor beszélünk, ha a fibrotikus réteg integritása megszűnik a proteolitikus 

folyamatok túlsúlyba kerülése miatt. Ilyenkor akut klinikai tünetek (angina, szívinfarktus, stroke) 

jelentkeznek. A vulnerábilis plakkban a vérlemezkék olyan ECM komponensekkel lépnek kapcsolatba, 

amelyek vérlemezke-adhéziót indítanak el. Az artériás sztenózis helyén ható erős nyíróerők hatására 

a von Wilebrand faktor (vWF) kötődése a trombociták GP Ib/IX-V receptor komplexhez közvetíti a 

vérlemezke tapadását a kollagénhez, de közvetlen kollagén kötődés a GP Ia/IIa, GP IV és GP VI 

receptorokhoz is szerepelhet ebben a folyamatban. A sztenózis utáni érszakaszon, ahol gyengék a 

nyíróerők, a vérlemezkék más glikoproteinekhez is tapadhatnak, pl. fibronektin, fibrinogén. Az 

odatapadt trombociták vWF, kollagén, trombin, ADP hatására aktiválódnak és így új vérlemezkék 

mobilizálódnak a keringésből (aggregáció). A vérlemezke adhézió és aggregáció mellett a vulnerábilis 

plakk elindítja a véralvadást is. A plakk magját alkotó habsejtek és simaizom sejtek konstitutíve 

expresszálják a szöveti faktort. Ruptúra vagy erózió esetén a véreredetű VIIa faktor hozzákötődik és 

így aktiválja a IX és X faktort, aminek végeredménye fibrin alvadék képződése lesz. 

 

Atherosclerosis és egyes betegségek kapcsolata 

Diabetes mellitus 

Cukorbetegekben gyakrabban és fiatalabb korban fejlődik ki az atherosclerosis, mint az általános 

populációban. A diabéteszre jellemző metabolikus eltérések közül elsősorban a hiperglikémia és a 

lipid anyagcsere megváltozása felelős a fokozott atherosclerotikus rizikóért. 
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- Hiperglikémiában az artériás endotélsejtek több glukózt oxidálnak és így a glikolízis és a citrátkör 

több redukáló ekvivalenst termel. Ez emeli a proton gradienst a belső mitochondriális membrán két 

oldalán, ami gátolja a légzési láncot, elsősorban a komplex III. szintjén. Tehát NADH+H+-ról az 

elektronok bekerülnek a légzési láncba, de a komplex III. gátlása miatt nem mehetnek végig rajta, 

aminek az a következménye, hogy megnyúlik a szemiubikinon életideje a mitochondriális 

membránban. Így az elektronok átkerülhetnek közvetlenül a szemiubikinonról molekuláris oxigénre, 

O2
--t eredményezve. A szuperoxid pedig, mint láttuk döntő tényező az atherosclerotikus folyamatot 

elindító endotél károsodásban valamint az LDL oxidációjában. A hiperglikémia amellett, hogy elindítja 

a ROS termelést, korlátozza a ROS elleni védekezés lehetőségeit. A magas glukóz szint miatt nagyobb 

aktivitással működik a poliol metabolikus út (glukóz átalakulása fruktózzá szorbitolon keresztül), 

aminek első enzimje az aldóz reduktáz NADPH+H+-t használ fel. Ez viszont csökkenti a glutationnal 

működő H2O2 eliminációt. 

- A hipertrigliceridémia hátterében a máj és zsírszövet közti kommunikáció zavara áll az inzulin 

hatásának elmaradása miatt. Zsírszövetben az inzulin triglicerid raktározás irányába tolja el a 

lipogenézis és lipolízis egyensúlyát (inzulin hatására megnő az LPL aktivitása, a foszfatidsav-

foszfohidroláz (PAPH) és diacilglicerol-aciltranszferáz (DGAT) aktivitása, ugyanakkor gátlódik a 

hormon-szenzitív lipáz). Diabétesz esetén zsírszövetben a lipolízis dominál és így a plazma szabad 

zsírsav szintje emelkedik. Májban az apoB100 szintézise konstitutív, a VLDL összeállításának és 

szekréciójának szabályozása poszttranszlációs szinten érvényesül. Ha a lipoprotein magját alkotó 

triglicerid és koleszterin-észterek elegendő mennyiségben állnak rendelkezésre, ezek kötődnek az 

apoB100 hidrofób doménjeihez, kivédik ennek ubikvitinizációját és összeáll a lipoprotein részecske. 

Tehát a zsírszövetben elmaradó inzulin válasz fokozott VLDL termeléshez vezet a májban. Ugyanakkor 

megnő a VLDL életideje a keringésben, mert csökken az LPL aktivitása a zsírszövetben. A 

megemelkedett trigliceridben gazdag VLDL koncentráció serkenti a vérplazmában zajló lipid 

kicserélődést CETP-n keresztül. Ilyen körülmények között a HDL és az LDL több trigliceridet vesz fel 

VLDL-ből és több koleszterin-észtert ad le. A trigliceriddel feltöltött HDL és LDL viszont jó szubsztrátjai 

a májlipáznak, ami a trigliceridet lebontva kisméretű és nagy denzitású lipoprotein részecskévé 

alakítja át ezeket. Így keletkezik az sdLDL, ami kis affinitással kötődik az LR-hez és emiatt hosszabb az 

életideje a keringésben, következésképpen nagyobb eséllyel alakul át oxLDL-lé, ami a fő forrása a 

koleszterinnek a habsejtekben. Amikor a trigliceriddel feldúsított HDL májlipáz hatására elveszíti 

lipidtartalmának többségét, a feleslegessé vált felszíni foszfolipidek egy részét is leadja az apoA1-

fehérjével együtt. Kis mérete miatt az apoA1 a vizeletbe kerül, ahonnan a vese tubuláris sejtjei 

felveszik és lebontják. Az apoA1 szintézise nem tart lépést ezzel a veszteséggel és így csökken a 

plazma HDL szintje, ezzel együtt az érfalban levő sejtek koleszterin leadási lehetősége is.  
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Lipoprotein metabolizmus zavarai 

Míg a diabétesz a lakosság 5 %-át érintő megbetegedés, a lipoproteinek veleszületett zavarai 

nagyságrendekkel ritkábban fordulnak elő.   

A familiáris hiperkoleszterinémia olyan mutáció eredménye, amely az LDL receptor szerkezetét és 

funkcióját érinti. Mivel az LR a fő fiziológiás út, amely eliminálja az LDL-t a keringésből, az LDL 

életideje a keringésben megnyúlik (6 napra a normális 2,5 napos életidővel szemben) és ezért a 

plazma LDL-koleszterin szint emelkedett már születés után. A nagy koncentrációban, hosszabb ideig a 

keringésben tartózkodó LDL nagyobb valószínűséggel módosul (sdLDL, oxLDL) és fejti  ki endotélt 

károsító hatásait, tölti fel az érfal makrofág sejtjeit. Az érintett betegeknél generalizált 

atherosclerosis rendkívül gyorsan fejlődik ki. Egyes homozigóta esetekben a szívinfarktus miatti 

elhalálozás már 18 hónapos korban bekövetkezett, 20 hetes homozigóta fötusz boncolásánál 

zsírcsíkokat írtak le az aortában és koronáriákban. 

 

Általánosan elfogadott a klinikai gyakorlatban, hogy az alacsony HDL-koleszterin szint magas 

atherosclerotikus rizikót jelent. A ritka veleszületett apoA-I hiányban szenvedő betegeknél 20 – 30 

éves korban szívinfarktus lép fel. Hasonlóak a következményei a szintén ritka LCAT deficienciának. Az 

ABCA1 mutációi okozzák a Tangier-betegséget (enyhébb funkciókieséssel járó missense mutációk) és 

a familiáris HDL hiányt (kiterjedt deléciók). Ha az ABCA1 termelését szabályozó oxiszterolok 

termelése elmarad Cyp27-hiányos betegeknél (xanthomatosis cerebrotendinosa), generalizált 

atherosclerosis és több szövetet érintő koleszterin felhalmozódást lehet megfigyelni. Mivel mind a 

négy komponens (apoA-I, LCAT, ABCA1, Cyp27) azonos folyamat (makrofágokról és más sejtekről 

történő koleszterin-leadás) résztvevői, nem meglepő a tünetek hasonlósága. A HDL feltöltődésének 

elmaradása miatt alacsony a szérum HDL-koleszterin szint és felgyorsul a HDL eliminációja a 

keringésből. A funkció kiesés súlyosságától függően pedig különböző fokú koleszterin-felhalmozódás 

alakul ki a periferiás sejtekben (narancssárga tonsillák, felgyorsult atherosclerosis, szplenomegália).  
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A lipoprotein metabolizmus és az atherosclerosis molekuláris alapjainak ismerete segíti értelmezni 

azokat a ritka eseteket is, amikor alacsony HDL szint mellett az atherosclerosis rizikója is alacsony. 

Ilyen szituációt lehet megfigyelni LPL hiányban. LPL kiesése esetén a VLDL és kilomikron nem képes 

átadni felszíni foszfolipidet és apolipoproteineket, amelyek a HDL éréséhez szükségesek (a 

koleszterinnel történő feltöltődés során több felszíni foszfolipidre is szükség van) és emiatt csökken a 

szérum HDL-koleszterin szintje. Emellett viszont a VLDL feldolgozása is elmarad, így nem keletkeznek 

az LDL prekurzorai (IDL) és az LDL szint is alacsony marad. Tehát a korlátozott LDL-ellátottság miatt 

még hibás koleszterin leadás mellett sem lép fel koleszterin-felhalmozódás az érfalban és nem nő az 

atherosclerosis rizikója.  

A Niemann–Pick C1-like-1 receptor szerepet játszik a táplálék koleszterintartalmának felvételében  
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CE = koleszterinészter; PC = foszfatidilkolin; Sito = szitoszterol és egyéb növényi eredetű szterolok; ER 

= endoplazmatikus retikulum; DGAT2 = acetil-koenzim-A:diacilglicerol-aciltranszferaz-2; MTP = 

mikroszómális transzferfehérje; ACAT2 = acetil-koenzim-A: koleszterin-aciltranszferaz-2; APOBEC1 = 

APOB 

mRNS editing complex-1; apoB48 = apolipoprotein B48 

 

Prevenció és terápia biokémiai vonatkozásai 

Tekintettel a kiváltó és fenntartó tényezők általános elterjedtségére az atherosclerosis abszolút 

megelőzése lehetetlen, a pathomechanizmus ismeretében viszont lefolyása lassítható, illetve a 

thrombotikus szövődmények fellépése késleltethető. Szem előtt tartva az LDL-koleszterin elsődleges 

szerepét, az atherogenézisben a leghatékonyabb megelőzés az LDL plazmaszintjének 

visszaszorításától várható. 

 

Táplálék eredetű koleszterin korlátozása: 

-  Amennyiben a kilomikron maradványokkal kevesebb koleszterin-észter jut be a májba, a hepatocita 

membránokban csökken a koleszterin mennyisége, így szétesik a SREBP-SCAP-INSIG1 hármas 

komplex és a SREBP hasítása után felgyorsul az LR transzkripciója. Ennek következtében a máj több 

LDL-t vesz fel.  

- Növényi eredetű olajok rendszeres fogyasztása nemcsak a koleszterinmentesség miatt ajánlott, 

hanem a nagyobb telítetlen zsírsav tartalmuk miatt. A hepatociták ACAT izoenzimje nagyobb 

affinitást (alacsonyabb KM) mutat telítetlen acil-KoA iránt, tehát a koleszterin-észter képződés 

sebessége megnő és emiatt a szabad koleszterin csökken az endoplazmás retikulum membránjában. 

Éppen ez utóbbit érzékeli a SCAP, a hármas komplex szétesik és a SREBP aktiválja az LR 

transzkripcióját. Ily módon a máj fokozott LDL-felvételének köszönhetően a telítetlen zsírsavak 

csökkentik a plazma LDL szintet. 

- Epidemiológiai vizsgálatok egyértelműen igazolják, hogy a mérsékelt alkohol fogyasztás csökkenti az 

atherosclerosis rizikóját. Az általános morbiditási rizikó a fogyasztott alkohol függvényében J-alakú 

összefüggést mutat, aminek minimuma napi 1 – 2 standard italnál van (1 standard ital 15 g etanolt 

tartalmaz). A morbiditási statisztika az 1 – 2 italt fogyasztóknál kedvezőbb mind az absztinensekénál, 

mind a több alkoholt fogyasztókénál éppen a keringési betegségek gyakorisága miatt. Ilyen mértékű 
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alkohol fogyasztás kedvezően befolyásolja a plazma lipoprotein összetételét. Az etanol gátolja a CETP 

által végzett koleszterinészter – triglicerid cserefolyamatot, ezzel lelassul a HDL katabolizmusa. A 

CETP gátlása kedvezően befolyásolja az LDL részecskék méreteloszlását, csökkenti az sdLDL 

keletkezését. Cukorbetegeknél ezekhez a hatásokhoz még a szabad zsírsavak szintjének csökkenése is 

társul, mivel az etanol gátolja a hormon-szenzitív lipázt. Igaz, ezt a hatást napi 750 ml vörösbor 

fogyasztásnál lehet megfigyelni, de ebben a betegcsoportban a morbiditási J-alakú függvény 

optimuma szélesebb. Az alkoholos ital mennyisége mellett, annak minősége sem közömbös. Az 

eredetileg francia paradoxonként leírt jelenség (sok telített zsír fogyasztása mellett alacsony keringési 

morbiditás) hátterében a vörösbor szerepét sejtették. Direkt állatkísérletek igazolják, hogy apoE-

hiányos egerekben, amelyekre gyors progressziójú atherosclerosis jellemző, napi 0,5 ml vörösbor 

fogyasztása felére csökkenti a plakkok méretét és az oxLDL arányát az össz LDL-en belül. Ezért a 

hatásért csak részben az alkohol tartalom felelős. Az oxLDL csökkenése a vörösborból izolált 

antioxidánsokkal (katechin, kvercetin) reprodukálható. Ezek az anyagok polifenolok, amelyek az E-

vitaminhoz hasonlóan fejtik ki hatásukat a ROS eliminációjában. Eredetileg a szőlőbogyók héjában 

találhatók és bortechnológiai okokból csak a vörösborba mennek át. Vörösbor készítésénél a szőlőlét 

hosszasan áztatják a héjjal együtt, míg fehérboroknál hamar szétválasztják. Ennek az alkoholos 

extrakciónak köszönhetően a vörösbor feldúsul antioxidáns polifenolokkal. Természetesen ezeket 

más forrásokból is lehet pótolni, de figyelembe kell venni, hogy a 150 ml vörösborban levő 

antioxidánsokat 1 l narancslé, 3 l almalé, 0,5 l tea vagy 1 kg alma helyettesíti (nem is beszélve a jó 

vörösbor élvezeti értékéről).  

 

A biokémiai mechanizmusok tehát alátámasztják a köztudatba is átment antiatherogén diéta alapjait: 

kevés állati és bő növényi zsiradék, sok gyümölcs és mérsékelt bor fogyasztása. 

 

Gyógyszeres kezelés lehetőségei: 

Egyelőre a gyógyszeres beavatkozásoknak két fő célpontja van: az endogén koleszterin szintézis 

(HMG-KoA reduktáz gátlók, statinok) és az epesavak reabszorpciója (epesavgyanták, kolesztiramin). A 

statinok a májban csökkentik a szabad koleszterin mennyiségét és a SREBP rendszer ezt érzékelve 

indukálja az LR-t, ami több LDL-t vesz fel a vérből. A bél lumenében az epesavakat megkötve a 

kolesztiramin megfosztja ligandjától az FXR-t. Enterocitákban ennek következménye a csökkent 

IBABP és IBAT expresszió és így kisebb mértékű az epesavak reabszorpciója. Ily módon kevesebb 
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epesav jut vissza a májba és a hepatocitákban is elmarad az FXR aktiváció, így ennek gátló hatása a 

Cyp7A1-ra is és fokozódik a koleszterin eliminációja.  

 

A kardiovaszkuláris betegségek terápiájához tartozik a koleszterinszint csökkentése és a 

lipoproteinszintek célértékeinek elérése. A célértékek a betegek kockázati állapotától is függenek. 

 Igen nagy kockázatú állapot Nagy kockázatú állapot Kardiovaszkuláris 

tünetektől mentes nagy 

kockázatú állapot 

 Kardiovaszkuláris betegség 

plusz legalább egy a 

következőkből: 

Diabetes,  

erős dohányzás, 

metabolikus szindróma, 

akut koronária szindróma 

- Kardiovaszkuláris betegség 

- Diabetes mellitus 

- Krónikus veseelégtelenség 

 

Összkoleszterin  < 3,5 mM < 4,5 mM < 5,0 mM 

LDL koleszterin < 1,8 mM < 2,5 mM < 3,0 mM 

HDL koleszterin  > 1,0 mM (férfiak) 

> 1,3 mM (nők) 

> 1,0 mM (férfiak) 

> 1,3 mM (nők) 

triglicerid  < 1,7 mM < 1,7 mM 

 

 

A felnőtt magyarok átlagos koleszterinszintje az ajánlott felett van (5,7 mM) és jelentősen 

meghaladja a természeti népek, az újszülöttek és az emlősök fiziológiásan észlelhető szérumszintjét. 
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A koleszterinszint csökkentésére alkalmazott statinkezelés nem minden esetben jár sikerrel. Ennek 

egyik oka az, hogy a statinok a HMG-KoA-reduktáz gátlásával az endogén koleszterin szintézisét 

gátolják. A csökkent koleszterin szintézist kiegyensúlyozandó a bélhámsejteken keresztül növekedik a 

koleszterin felszívása. Ennek mértéke pedig egyéntől függő. A statinkezelés terápiás sikerét 

alapvetően befolyásolja, hogy az adott személy koleszterinpoolja elsősorban a koleszterinszintézisből 

(szintetikus típus) vagy exogén koleszterinből (felszívó típus) származik. A betegek egy része statin-

inszenzitív, maximális dózisban alkalmazott statin sem csökkenti hatékonyan a koleszterinszintjüket. 

Ennek egyik oka enzimkinetikai (kompetitív enzimgátlás), a másik a kompenzatórikus 

koleszterinfelszívás növekedése. Ennek következtében a koleszterinszintézis gátlását meghaladó 

mértékű felszívás fokozódás is történhet. A betegek egy részénél statinkezelés hatására akár 

emelkedhet is a koleszterinszint meglepő módon.  

A koleszterint szintetizáló csoportba tartozók (szintetizáló) túlélési esélye jobb a koleszterint 

felszívókkal (felszívó) szemben statin monoterápia alkalmazása során. 
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A bélből történő koleszterinfelszívás növekedése nemcsak a táplálékeredetű koleszterin mennyiségét 

növeli. Az epével a bélbe ürített koleszterin is hatékonyabban szívódik vissza, ezért a felesleges 

koleszterintől is nehezebben szabadulnak a felszívó típusúak. A koleszterin bélből történő 

felvételéért elsősorban a NPC1L1 koleszterin transzporter felelős. Az NPC1L1 inhibitora az ezetimib, 

ami hypercholesterinaemia kezelésére használt gyógyszer. Statin-ezetimib kombinált terápiával a 

kezelés hatékonyabbá tehető. A statin dózisának emelésével jelentkező mellékhatások is ritkábban 

jelentkeznek. 

A közelmúltban végzett, ismétlődő felmérések szerint Magyarországon az összkoleszterin célértéket 

a betegek egyre nagyobb hányada éri el. Ugyanezen felmérés adatai alapján erősen elgondolkodtató, 

hogy a statinnal kezelt, de a célértéket el nem ért betegek nagyobb hányadánál semmilyen terápiás 

korrekció nem történt. Ha mégis változtattak a kezelésen, ez  leggyakrabban dózisemelést 

(mellékhatások fokozódása) jelentett, illetve más statinszármazék alkalmazását.  
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Lehetséges új támadáspontok a terápiában: 

- A transzporterek specifikus gátlása.  

- Új farmakológiai célpontok az LXR és FXR receptorok. LXR agonistáktól az várható, hogy 

hepatocitákban serkentik az epesav szintézist (Cyp7A1 indukció) és így fokozzák az LR-en zajló LDL 

felvételt. FXR antagonistákkal pedig a bélben csökkenteni lehet az epesav reabszorpcióját, a májban 

fokozni az epesav szintézist.  

- A táplálék eredetű koleszterin felszívódását lehetne gátolni specifikus ACAT-2 inhibitorokkal (ez 

olyan ACAT izoenzim, amely emberben csak bélben expresszálódik, és májban nem), amelyek 

hatására elmarad a koleszterin beépülése kilomikronokba. 

- Koleszterinhez illetve lipoproteinekhez (elsősorban LDL, VLDL, IDL) kötődő antitestek vizsgálata és 

ezek mennyiségének növelése jelenthet még egy egészen újszerű megközelítését az atherosclerosis 

terápiájának. 
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A véralvadás zavarainak biokémiai háttere 

Dr. Keszler Gergely 

 

A véralvadás zavarainak orvosi jelentősége óriási, hiszen napjainkban a szív-

érrendszeri betegségek (szívinfarktus, agyérkatasztrófák) jelentik a vezető halálokot, 

amelyek hátterében a prokoaguláns és antikoaguláns faktorok finom egyensúlyának 

felbomlása áll. Ráadásul a véralvadás betegségei nagyon gyakran egy másik 

alapbetegség – pl. rosszindulatú daganat, autoimmun folyamat vagy gyulladás – 

talaján alakulnak ki.  

A biokémia minden területére, de a véralvadásra különösen igaz, hogy az egyes 

részfolyamatokat, a sejtes és molekuláris elemeket nem lehet egymástól függetlenül 

vizsgálni és kezelni. A trombus kialakulásának és feloldódásának minden 

pillanatában jelen vannak az alvadási kaszkád, a fibrinolízis és a trombocita-aktiváció 

faktorai mellett azok inhibitorai is. A terápia szempontjából korántsem mindegy, hogy 

az érpálya mely részében keletkezik a vérrög, ugyanis a trombózis helyén egészen 

más körülmények uralkodnak, mint távolabb, az ép endotéllel bélelt érszakaszokon. 

A jelen jegyzetben konkrét klinikai eseteken és ezen a szemléleten keresztül 

szeretnék rávilágítani az alvadási rendszer patobiokémiájának alapvető 

jellegzetességeire. 

A vérzéscsillapítás folyamata három fázisra osztható. A reflexes vazokonstrikciót az 

érfali endotélhez kitapadó trombociták aktiválódása és aggregálódása követi (primer 

hemosztázis, eredménye a trombocitadugó vagy fehér trombus), majd ezzel 

párhuzamosan beindul az alvadási kaszkád proteázainak aktiválódása is, aminek 

végeredményeként megjelenik a vörös trombus (szekunder hemosztázis). A 

vérlemezkék és a plazma proteázai kölcsönösen felerősítik és időben lerövidítik 

egymás aktiválódását, gondoljunk csak a gamma-karboxilált faktorok kitapadáshoz 

felszínt biztosító aktív trombocitamembránra, illetve a trombinra, amely 

membránreceptorán keresztül képes aktiválni a vérlemezkét. 

A jelen konzultációs anyag áttekinti a trombociták genetikai okokhoz köthető 

funkciózavarait, amit a szekunder hemosztázis legfontosabb zavarainak, a 

vérzékenység és a fokozott alvadási hajlam patobiokémiai alapjainak tárgyalása 

követ. Végezetül néhány olyan kórkép bemutatása következik, amikor a hemosztázis 
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zavara egy másik alapbetegség következménye (K-vitaminhiány, gyulladás, daganat, 

autoimmun folyamatok, szepszis és érelmeszesedés).    

 

 

A vérlemezkék örökl ődő rendellenességei  

 

A vérlemezkék számtalan funkciót töltenek be a véralvadásban. Kitapadnak a sérülés 

helyéhez, mediátorokat termelnek és granulumaik tartalmát szekretálják, 

aggregátumot és szilárd alapot képeznek az alvadási komplexek számára. Eközben 

drámai alakváltozáson mennek át, membránreceptoraikhoz kismolekulájú 

aktivátorok, adhéziós faktorok és szubendoteliális fehérjék kötődnek, amelyek 

bonyolult jelpályákat aktiválnak a citoplazmában. Ezekre az eseményekre már a 

sérülést követő másodpercekben sor kerül.  

Habár a vérlemezkék genetikai mutációkra visszavezethető rendellenességei 

viszonylag ritkák, tanulmányozásuk értékes segítséget nyújt élettani funkcióik jobb 

megértéséhez, illetve hozzájárul ahhoz, hogy a vérlemezke-receptorokat és 

jeltovábbító faktorokat célzottan befolyásoló gyógyszereket fejleszthessünk ki. Ebben 

a fejezetben a vérlemezkék legismertebb rendellenességeinek patobiokémiai hátterét 

tárgyaljuk az alábbi felosztás szerint: 

 

1. A vérlemezke-kitapadás rendellenességei 

- von Willebrand-kór (a plazma von Willebrand-faktor hiánya) 

- Bernard-Soulier-szndróma (a glikoprotein Ib defektusa) 

 

2. A vérlemezke-aggregáció zavarai 

- Glanzmann-trombaszténia (a glikoprotein IIb-IIIa hiánya) 

 

3. A vérlemezke-granulumok eltérései 

4. Szekréciós és jelátviteli zavarok 

5. Citoszkeletális problémák – miozin-nehézlánc mutációk 
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Von Willebrand-kór 

 

Esetismertetés 

Egy 29 éves várandós nőbetegnél terhessége 29. hetében egy fogászati beavatkozás kapcsán 

nehezen csillapítható alveoláris vérzés lépett fel. Négy évvel korábban, első szülését követően 

súlyos méhvérzéssel vitték kórházba a szülést követő 15. napon. Bőrén és 

szájnyálkahártyáján jelenleg is számtalan apró, gombostűfejnyi bevérzés látható. APTI-értéke 

enyhén emelkedett, trombocitaszáma normális. Alvadási és genetikai vizsgálatokkal sikerült 

a von Willebrand-kór diagnózisát felállítani. 

Megbeszélés 

A betegséget a von Willebrand-faktor (vWF) mennyiségi vagy minőségi eltérései 

okozzák. Gyakorisága meglepően magas, a népesség 1-2%-át érinti, ezzel a 

leggyakrabban előforduló vérzéses rendellenességnek számít.  

A vWF egy nagy molekulatömegű glikoprotein-multimer, amelynek génje a 12. 

kromoszóma rövid karján helyezkedik el. A fehérjét az endotélsejtek és 

megakariociták szekretálják a keringésbe. Az érfal sérülését követően a 

fehérjeaggregátum a szubendoteliális mátrixhoz tapad ki, majd a vérzés 

következtében fellépő hemodinamikai nyíróerők hatására konformációs változást 

szenved, ami a vérlemezke-adhézió előfeltétele. A faktor szerepe tulajdonképpen az, 

hogy az érfali kollagénrostokhoz és a trombocita glikoprotein Ib receptorához 

egyszerre kötődve az aktivált trombocitát az érfalhoz rögzítse. 

A primer hemosztázisban betöltött szerepén túlmenően a vWF-multimer a véralvadás 

VIII-as faktorát köti és szállítja, meggátolva ezzel az egyébként instabil és rövid 

féléletidejű VIII-as faktor lebomlását. A vWF e kettős szerepéből adódóan a faktor 

hiányából eredő betegséget a vérlemezke-diszfunkcióra jellemző nyálkahártya-

bevérzések és a vérzési idő VIII-as faktor hiányára jellemző megnyúlása (hemofília 

A) egyaránt jellemzik. 

Epidemiológiai adatok azt mutatják, hogy a betegség tüneteit elsősorban reproduktív 

korban lévő nőkön, különösen a terhességgel és szüléssel összefüggésben észlelik 

az átlagosnál erősebb menstruációs vérzés és szülést követő utóvérzések 

formájában. A diagnózis felállítását a pozitív risztocetin-próba segíti. A risztocetin egy 
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olyan, vérlemezke-aggregációt kiváltó antibiotikum, amely hatásához a vWF 

jelenlétét igényli. Von Willebrand-betegségben a risztocetin-indukálta aggregáció 

kóros eredményt ad, ezzel szemben az ADP-vel kiváltott aggregáció, amely a vWF-

tól függetlenül játszódik le, normális.  

Az örökletes von Willebrand-kór patobiokémiai alapjai és klinikai megjelenése alapján 

három típusba sorolható, ezek mellett megkülönböztetjük a betegség szerzett 

formáját is. Az 1-es típus a betegség klasszikus megjelenési formája, az esetek 80%-

a ide sorolható, és a vWF plazmaszintjének kisebb-nagyobb csökkenése okozza, 

tehát mennyiségi problémáról van szó. Öröklésmenete autoszómális domináns, a 

vérzékenység általában enyhe vagy mérsékelt fokú, a risztocetin-próba a vWF 

csökkent aktivitását mutatja.  

A 2-es típusba a vWF minőségi eltéréseire visszavezethető eseteket soroljuk, 

amelyeket további négy alcsoportra lehet osztani. A 2A típus esetén a mutáció a 

multimerizációs domént érinti, emiatt nem alakulnak ki a plazmában vWF-

aggregátumok, márpedig a trombocitával való kölcsönhatás e nagy polimerek 

jelnlétét igényli. A 2B csoportba azokat az eseteket soroljuk, amikor a vWF 

funkciónyerő mutációja következtében a faktor jóval nagyobb affinitással köti a 

vérlemezke glikoprotein Ib receptorát. A nagy vWF-multimerek ilyenkor inaktív 

trombociták felszínéhez kötődnek (szekvesztráció), majd az ADAMTS13 

metalloproteáz lebontja őket. Ez a folyamat mind a plazma vWF-koncentráció, mind a 

keringő trombocitaszám szignifikáns csökkenéséhez vezet. A folyamatot terhesség 

és műtéti beavatkozások tovább gyorsíthatják. A risztocetin-próba kóros mértékben 

fokozott aggregációt mutat. E típus egyik változata a pszeudo-von Willebrand-kór, 

amikor a vWF-trombocita kölcsönhatás fokozott affinitásának oka a glikoprotein Ib 

mutációjában keresendő. 

 

A 2M altípusban a vWF és a gpIb közötti affinitás kritikusan alacsony; ilyenkor a 

plazma vWF-multimer koncentrációja a 2A és 2B esetekkel ellentétben teljesen 

normális. Végezetül a 2N variáns esetén a vWF plazmaszintje megfelelő és a 

risztocetin-próba az abnormális aktivitást is kizárja, azonban a fVIII szintje kritikusan 

alacsony. Ilyenkor a vWF fVIII-kötő doménjében történnek olyan aminosavcserével 

járó mutációk, amelyek megakadályozzák, hogy a vWF-multimer megköthesse a VIII-

as faktort a keringésben. Tulajdonképpen az A típusú hemofília egyik változatáról 
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van szó, a szenvedő fél az egyébként teljesen normális szerkezetű és mennyiségű 

VIII-as faktor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra. A vWF kimutatása natív western blot segítségével. A bal oldali oszlopban a vad típusú fehérje 

különböző molekulatömegű multimerjeit látjuk, a jobb oldalon egy 2A típusú von Willebrand-

szindrómában szenvedő beteg mintájának elektroforetikus képe látható. Jól megfigyelhető a nagy 

molekulatömegű vWF-multimerek teljes hiánya. 

 

A 3-as típusú von Willebrand-kór valamennyi eset közül a legsúlyosabb állapot, 

szerencsére a legritkább is a három típus közül. A vWF koncentrációja gyakorlatilag 

nem éri el a kimutatási küszöböt, ennek következtében a fVIII szintje is kritikusan 

alacsony, és szinte kezelhetetlen vérzések jelentkeznek. A háttérben a vWF gén 

nagy területeit érintő deléciók, illetve a 18-as exont tönkretevő frameshift-mutációk 

húzódnak meg. 

A szerzett von Willebrand-kór általában gátló antitestek megjelenésének a 

következménye, amelyek a vWF trombocita-, kollagén- vagy fVIII-t kötő, illetőleg 

multimerizációjáért felelős doménje ellen egyaránt termelődhetnek. A megnövekedett 

nyíróstresszel járó állapotok, mint pl. a kamrai sövényhiány, aortabillentyű-szűkület, 
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súlyos érelmeszesedés, pulmonáris hipertenzió kapcsán is lecsökkenhet a 

szokatlanul nagyméretű, ezért a nyíróerőkkel szemben kifejezetten érzékeny vWF-

multimer plazmaszintje, mert a zilált negyedleges szerkezetű komplexet az 

ADAMTS13 lebontja. 

A von Willebrand-kór gyanúját a bőr és nyálkahártya apró bevérzései és a 

sérüléseket, szülést, fogászati beavatkozásokat követő profúz és elhúzódó vérzések 

kell hogy felvessék. Az enyhébb esetek gyakran nem kerülnek felismerésre, míg a 3-

as típusban szenvedő betegek körében kifejezetten magas az életveszélyes 

koponyaűri és gyomor-bélrendszeri vérzések kockázata. Az aktivált parciális 

tromboplasztin idő (APTI, lásd később) a VIII-as faktor csökkent plazmaszintje miatt 

meghosszabbodhat, azonban normál plazma hozzákeverésére normalizálódik. A 

diagnózis felállítását elősegítő laboratóriumi próbák közé a vWF és a VIII-as faktor 

plazmaszintjének ELISA módszerrel történő közvetlen mérése, illetve a risztocetin-

próba sorolandó. Az egyes altípusok közötti differenciálást az elmondottakon túl a 

multimer/monomer arányt meghatározó natív gélelektroforézis és western blot, illetve 

a vWF és fVIII közötti fehérje-fehérje kölcsönhatás erősségét mérő teszt segítik (1. 

ábra). Az 1-es és 2-es típusok elkülönítésére szolgál a kvalitatív/kvantitatív spektrum 

vizsgálata, vagyis a risztocetin-próba és a vWF-koncentrációmérés eredményeinek a 

mediántól való eltérés százalékában kifejezett hányadosa. Amennyiben ez az érték 

0,5 – 0,7 közötti értéket ad, ez minőségi zavarra utal (2-es típus), míg az egynél 

magasabb arány a vWF csökkent plazmaszintjét támasztja alá (1-es típus). Az 

amniocentézisből vagy korionboholy-biopsziából nyert magzati sejtekből végzett 

prenatális diagnózis elsősorban a 3-as típusú betegség alléljét hordozó terhesek 

esetében ajánlott.                 

 

A von Willebrand-kór felismerése és gondozása elsősorban a szülész-nőgyógyász 

feladata. Nem szabad elfeledni azt a tényt, hogy terhesség okozta hormonális 

változások az alvadási faktorok, így a vWF és a fVIII szintézisét fokozzák, ezért a 

betegség a terhesség során általában tüneteket nem okoz, viszont annál gyakrabban 

jelentkeznek súlyos vérzések a szülést követő napokban és hetekben, mert az 

átmeneti emelkedés a szülést követő 7-21 napon belül teljesen lecseng. A von 

Willebrand-kórban szenvedő nők 16-29%-ánál ezért már a szülést követő első 24 

órán belül komolyabb méhvérzés jelentkezik, míg 20-29%-uk később tapasztal ilyet, 
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ami a kórházból történő hazabocsátás után lehet különösen veszélyes. Az aszpirin 

és további nem-szteroid gyulladásgátlók szedése számukra mindenképpen 

ellenjavalt, hiszen ezek a szerek gátolják a trombocita-aktiváló tromboxánok 

szintézisét és tovább növelik a vérzés veszélyét. 

Az 1-es típusú, tehát a vWF mennyiségi hiánya esetén dezmopresszinnel, egy 

orrspray készítményben is hozzáférhető vazopresszin-analóggal és agonistával 

érhető el javulás. A V2-es típusú vazopresszin-receptorok nemcsak a vese 

gyűjtőcsatornáiban, hanem az endotélsejteken is kifejeződnek, stimulálásuk az 

adenilát-cikláz aktiválásán keresztül a vWF-t tartalmazó szekréciós granulumok, a 

Weibel-Palade-testek gyors exocitózisát okozza. Hátránya, hogy a diurézis gátlása 

miatt fokozza az ödémahajlamot, így szívelégtelenségben nem adható, továbbá 

tartós használata mellett kimerülnek az endotélsejtek vWF-tartalékai. A 2-es típusú 

kvalitatív defektusok korrigálására a jövőben a génterápia kínálhat gyógymódot, 

addig be kell érjük a vWF-koncentrátumokkal elérhető szubsztitúciós terápiával, 

amelyet már jóval a szülés várható időpontja előtt el kell kezdeni. Vérzés esetén friss 

fagyasztott plazmával pótolhatjuk a vWF és trombocita-koncentrátummal a 

vérlemezkék hiányát. Kiegészítő kezelésként érdemes ε-aminokapronsavval (ε-

aminohexánsav) próbálkozni. Ez a vegyület a lizin analógja, tulajdonképpen 

homolizin, amely kompetitív inhibitora a lizin mellett hasító proteázoknak, többek 

között a plazminnak, így a fibrinolízis gyógyszeres gátlására kiválóan alkalmas 

hatóanyag.    

Bernard-Soulier-szindróma 

 

Ezt a ritka, autoszomális recesszíven öröklődő betegséget a glikoprotein Ib komplex 

(gpIb), vagyis a von Willebrand-faktor (vWF) membránreceptorának mutációi 

okozzák. A kórkép átlagosan minden egymilliomodik újszülöttet érinti. A glikoprotein 

Ib hiányában a vérlemezkék nem képesek kitapadni a sérült érfalhoz, vagy a 

mechanikai kapcsolat nagyon gyenge, és a véráramlás nyíróerői egyszerűen 

tovasodorják őket. Ilyenkor a vérlemezkék mérete is kifejezetten nagyobb, 

megközelíti a limfociták nagyságrendjét („giant platelets”), mert nem jön létre a sejt 

turgorát meghatározó kapcsolat a citoszkeleton aktinkötő fehérjéi és a gpIb 

intracelluláris doménje között. Ép trombociták felszínén mintegy 25 ezer gpIb 

komplex van, amelyek nagyon erősen glikoziláltak, és a szénhidrát-oldalláncok 
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számos sziálsavmaradékot tartalmaznak. A gpIb hiánya a sejtfelszín 

sziálsavmennyiségét és ezzel töltését is erősen befolyásolja, a sejt féléletideje 

csökken és trombocitopénia lép fel.  

Az ismert mutációk többsége a gpIb komplex alegységeinek összeállását 

akadályozza meg. Ilyen pl. a gpIb alfa-alegységének leucingazdag régióját érintő 

Leu57Phe mutáció, amely autoszomális domináns öröklődést mutat. Néhány 

aminosavcserével járó mutáció esetén a komplex ugyan összeszerveződik, azonban 

funkciója erősen károsodott. A Bolzano-variánst a gpIb alfa-alegységében a 156-os 

valin alaninra cserélődése okozza. A mutáns fehérje nem képes kötni a vWF-t, és a 

citoplazmatikus domén épsége ellenére a sejtek mérete abnormálisan nagy. A hibás 

gén heterozigóta hordozói általában tünetmentesek, jelezve, hogy a normál 

receptorszám felénél még elfogadható lehet a trombociták adhéziója. 

A betegség súlyos nyálkahártya-vérzésekkel jár (2. ábra), a betegek állapota ismételt 

vérlemezke-tranzfúziókkal stabilizálható. A kezelés hatékonyságát az idegen 

trombocita felszíni fehérjéivel szemben kialakuló alloimmunizáció erősen ronthatja. 

Leggyakrabban a gpIb alfa-alegységével szemben termelődnek antitestek, hiszen a 

beteg szervezetében ez a fehérje mindig csak mutáns formában volt jelen. Érdekes, 

ugyanakkor nagyon hatékony terápiás próbálkozások történtek rekombináns aktív 

VII-es faktorral, amely alkalomszerűen, vérzéses krízisállapotban vagy műtét, szülés 

kapcsán adható. 

Vélhetőleg ilyenkor az alvadás aktiválása kóros trombocitafunkció mellett is 

megakadályozhatja a vérzéses szövődmények kialakulását. 

 

 

 

 

 

 

2. ábra. Jellegzetes fogínyvérzések Bernard-

Soulier-szindrómában 
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A gpIb funkciónyerő mutációi a pszeudo- (vagy trombocita-típusú) von Willebrand-kór 

kialakulásához vezethetnek. A két legismertebb ilyen pontmutáció a Gly233Val és a 

Met 239Val, amelyek a fehérje 209-es és 248-as ciszteinjei között kialakuló 

diszulfidhíd által képzett és a von Willebrand-faktor kötéséért felelős hurok 

konformációját befolyásolják. A térszerkezeti változás magasabb affinitású kötőhelyet 

eredményez, amelyhez az érpályában keringő nagy molekulatömegű vWF-polimerek 

nyíróerők és érfali sérülés hiányában is kitapadnak, így erősen lecsökken a plazma 

funkcionális vWF-koncentrációja. Ez az állapot a IIb típusú von Willebrand-kórhoz 

hasonlatos tünetekkel, nyálkahártya-vérzésekkel és a vérlemezkeszám jelzett 

csökkenésével jellemezhető. A helyes differenciáldiagnózis terápiás szemszögből 

ugyanakkor rendkívül fontos, hiszen ebben az esetben vérlemezke-transzfúzióval 

hatékonyabban javítható a vérző beteg állapota, mintha vWF-koncentrátummal 

próbálkoznánk.  

 

 

Glanzmann-trombaszténia 

 

Szó szerinti fordításban a vérlemezkék „gyengeségére” utal, ami abban nyilvánul 

meg, hogy a vérlemezkék morfológiája, száma, kitapadása, biokémiai reakciói és a 

granulumok szekréciója teljesen normális, ám a sejtek nem képesek aggregálódni. A 

sejt-sejt kölcsönhatások elmaradásáért a CD41 antigén (közismertebb nevén 

glikoprotein IIb/IIIa (gpIIb/IIIa) diszfunkciója, illetőleg hiánya felelős. A vérlemezke 

aktiválódása után ez a komplex fibrinogént köt. Mivel minden fibrinogén-molekula két 

gpIIb/IIIa-kötőhellyel rendelkezik, a sejtek között kereszthidat képezve soksejtes 

vérlemezke-aggregátumot hoz létre. Minden trombocita megközelítőleg 50 ezer 

gpIIb/IIIa-komplexszel rendelkezik. A fibrinogén kötésében az annak alfa-láncában 

található RGD-domén (arginin, glicin és glutamáttartalmú szekvencia) meghatározó 

szerepet játszik. 

Az autoszomális recesszív öröklésmenetű Glanzmann-trombaszténiában számtalan 

mutációt írtak le, amelyek a gpIIb/IIIa-komplex fehérjéinek bioszintézisét és 

összeszerveződését érintik. A hibás gént hordozók tüneteket nem mutatnak, viszont 

legtöbbjük kettős heterozigóta, vagyis két független mutációt is hordoznak. A 

genetikai diagnózis már magzati sejtekből is felállítható. 
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A betegség tünetei és kezelésének alapvonalai megegyeznek a Bernard-Souler-

szindrómánál leírtakkal. Néha szerzett trombaszténia is kialakulhat, amikor 

autoantitestek jelennek meg a gpIIb/IIIa-komplex fibrinogénkötő epitópjai ellen. 

Ilyenkor szteroid vagy más immunszuppresszív terápiát kell elkezdeni. 

A Bernard-Soulier-szindróma és a Glanzmann-trombaszténia definitív megoldását a 

sikeres őssejtterápia jelentené, azonban ennek gyakorlati alkalmazása még várat 

magára.  Megjegyzendő, hogy fibrinogén hiányában (veleszületett afibrinogénémia) 

sem képzelhető el trombocita-aggreáció, azonban ilyenkor a klinikai kép sokkal 

súlyosabb, hiszen véralvadék sem alakulhat ki. 

 

A vérlemezke szekréciós defektusai 

 

Számos kórkép tartozik ebbe a kategóriába, amelyeket az SPD rövidítéssel szoktak 

összefoglalni (platelet storage pool disease). A trombociták citoszoljában kétféle 

granulum fordul elő. Az alfa-granulumok elsősorban szekréciós fehérjéket és 

kalciumot tartalmaznak (vérlemezke 4-es faktor, béta-tromboglobulin, fibrinogén és 

vérlemezkefüggő növekedési faktor (PDGF)), míg az elektrodenz vezikulumokban 

(delta-granulumok) aggregációs faktorok, ADP és szerotonin találhatók (3. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra. A trombocita szekréciós granulumai 

(elektronmikroszkópos felvétel). Jól elkülönülnek a 

feketén ábrázolódó alfa-granulumok és a szürke 

mintázattal kirajzolódó elektrodenz granulumok. 
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(Vannak, akik a trombocita lizoszómáitt lambda-granulumoknak nevezik, de ezek a 

sejtalkotók értelemszerűen nem vesznek részt a szekréció folyamatában.) 

A különböző granulumok érintettségének megfelelően alfa- és delta-SPD-ket szoktak 

elkülöníteni, amelyek a vezikulák számának és méretének változó fokú 

csökkenésével járnak, sőt kombinált defektus is előfordulhat. Az alfa-SPD-t „szürke 

trombocita-szindróma” néven is emlegetik (4. ábra) . Ezek a kórképek általában 

autoszomális recesszív módon öröklődnek és különböző vérzési 

rendellenességekkel járnak.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra. Szürke trombocita-szindróma. Jól megfigyelhető az alfa-granulumok gyakorlatilag teljes 

hiánya. 

 

Akut leukémiák és a csontvelő egyéb rosszindulatú proliferatív betegségei szerzett 

szekréciós zavarokat idézhetnek elő. Szisztémás lupus eritematózusban, egy 

viszonylag gyakori autoimmun betegségben szenvedő betegeken kimutatták, hogy a 

keringő immunkomplexek vérlemezkemembránhoz történő kötődése idő előtti, 

aktivációtól független degranulációt vált ki. 

További érdekesség, hogy a delta-SPD ritkán primer pulmonális hipertenzióval 

asszociálódhat. Ez az életveszélyes keringési betegség a kisvérkörre korlátozódó 

magas vérnyomás miatt a jobb szívfél tartós túlterhelését és hipertrófiáját okozza. Az 

összefüggés hátterében a plazma emelkedett szerotoninszintje áll: a szerotonin erős 

vazokonstrikciót vált ki a kisvérköri rezisztenciaerekben. Delta-SPD esetén a 
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vérlemezkék nem képesek felvenni és tárolni a plazmában keringő szerotonint. 

Ketanserinnel, egy szerotonin-receptor-antagonistával lehet mérsékelni a pulmonális 

éknyomást.   

 

 

A jelátviteli utak károsodásának következményei 

 

A vérlemezke-szekréció primer zavarával járó mutációk a jelátviteli rendszer 

gyakorlatilag valamennyi szintjét érinthetik a receptorok hiányától kezdve a G-

fehérjék, a foszfatidil-inozitol-anyagcsere és a kalcium-mobilizáció károsodásán 

keresztül az effektor molekulákig. A klinikai gyakorlatban leggyakrabban az ADP- és 

a kollagénreceptor hiányával találkozhatunk. 

Az ADP-receptor autoszomális recesszív öröklődésű hiányát mindössze pár éve írták 

le először. Az ADP-receptor a trombocita két purinerg, hét transzmembrán doménnel 

rendelkező receptorának egyike. A Gi-fehérjével kapcsolt receptor P2Y12 néven is 

ismert. A cAMP-szint csökkentésén keresztül támogatja a primer trombocita-

aktivátorok, a kollagén, trombin és a trombocita-indukáló faktor kiváltotta vérlemezke-

aktiválást. Ez a hatás különösen alacsony kollagén és trombinkoncentráció mellett 

jelentkezik kifejezettebb mértékben. Érdekesség, hogy ugyanez a receptor 

gliasejteken is megtalálható, ahol funkciója mindezidáig ismeretlen. A receptor 

hányában a trombociták nem képesek makroszkópos aggregátumokat képezni 

kollagén felszínen. A molekuláris genetikai módszerekkel kimutatható leggyakoribb 

mutáció egy két nukleotidot érintő deléció, amely kereteltolódást és stop kodon 

megjelenését eredményezi.    

A kórképet általában enyhe poszttraumás és műtéteket követő utóvérzések jellemzik. 

A trombocita-aggregáció gátlására alkalmazott clopidogrel nevű gyógyszer az ADP-

receptor blokkolásán keresztül fejti ki hatását, és túladagolása ugyanezeket a 

tüneteket eredményezi. 

 

A vérlemezke kollagénhez való kötődésében két receptor is szerepet játszik: az 

integrinek családjába tartozó glikoprotein Ia/IIa és a nem-integrin szerkezetű 

glikoprotein VI. Úgy tűnik, hogy mindkettőnek szerepe van a kollagénhez való 

adhézióban és a jelátvitelben, vagyis a Gq-fehérje aktiválásában és a kalciumjel 
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kiváltásában. Ezeken túl a glikoprotein VI-ról kimutatták, hogy a vérlemezke Fc-

gamma receptorához kötődik és részt vesz annak jelátvitelében. Génkiütött 

állatmodelleken végzett mérésekkel is bizonyították, hogy mindkét receptornak 

szerepe van a sejtek kollagénhez való kitapadásában.  

A két fehérje defektusában szenvedő betegeket enyhe vérzési zavarok jellemzik. A 

kollagén-receptor hiánya a szürke trombocita-szindrómával együtt is előfordulhat.     

 

 

A citoszkeleton eltérései trombocitákban  

 

A nehéz miozinlánc trombocitára jellemző izoformáját, az MYH9-et érintő mutációk 

óriási méretű, de csökkent számú és funkcionálisan is károsodott trombocitával 

járnak. A gén mutációi legalább négy különböző humán kórképet okozhatnak a 

defektus súlyosságától és más szervrendszerek érintettségétől függően. Közülük a 

May-Hegglin-anomália a leggyakoribb (5. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra. Perifériás vérkenet May-Hegglin-anomáliában. Jól kivehető a vörösvértestek 

nagyságrendjével összemérhető három óriás trombocita. 

 

Ez a betegség nagy, csaknem a vörösvértestekkel összemérhető vérlemezkéket 

eredményez, a fehérvérsejtekben pedig szembetűnő zárványtestek láthatók. A 

Fechtner-szindrómában szenvedő betegek a fentieken túl vesegyulladással, 

hallászavarral és zöldhályoggal is küszködnek, de a trombociták mérete nem éri el a 
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May-Heggelin-anomáliára jellemző extrém értékeket. Sebastian-szindrómában a 

vérkép a Fechtner-szindrómára jellemző eltéréseket mutatja, de más szervek nem 

érintettek. Végezetül, az Epstein-szindróma vesegyulladásal, siketséggel és a 

trombocita-adhézió és aggregáció kifejezett zavarával jellemezhető, de a 

leukocitákban inklúziós testek nem fedezhetők fel. 

A leírtakon túl számos olyan ritka betegség ismert, amelyek a vérlemezkék 

különböző alaki és funkcionális elváltozásaival járnak, köztük a már tárgyalt Bernard-

Soulier-szindróma Bolzano-variánsával és a sejtfelszíni glikoprotein-receptorok és 

adhéziós fehérjék minden elképzelhető kombinációban fellépő defektusaival.        

 

 

Vérzékenységhez vezet ő hemosztáziszavarok 

 

Bár az alvadási rendszer gyakorlatilag valamennyi faktorának hiányát leírták már, 

leggyakrabban mégis a VIII-as, a IX-es, a XI-es és az V-ös faktor hiánya (hemofília 

A, B, C és parahemofília) fordulnak elő. Valamennyi faktorhiány potenciálisan 

életveszélyes alvadási zavarokkal jár annak ellenére, hogy közülük az első három azt 

az intrinsic mechanizmust károsítja, amelyről kiderült, hogy a szöveti faktor indukálta 

extrinsic alvadási úthoz képest alárendelt szerepet játszik a vérrög kialakulásában. 

Nem ez az első eset, amikor egy fehérje hiányának tüneteiből következtethetünk 

annak fontos élettani szerepére. Ezek a betegségek egyértelműen rámutatnak, hogy 

a trombin aktiválta pozitív visszacsatolásos reakciók, vagyis az 5-ös, 8-as és 11-es 

faktor hasítása és aktiválása milyen jelentős mértékben gyorsítja fel az alvadás 

folyamatát. Elméleti megfontolások alapján azt várjuk és a gyakorlati tapasztalatok is 

azt mutatják, hogy a parahemofília különösen súlyos vérzékenységet okoz, hiszen a 

végső közös alvadási útban az aktivátor szerepét játszó V-ös faktor nélkül a 

protrombináz komplex nem tud kialakulni, és a trombin aktiválása végtelenül lassan, 

azaz gyakorlatilag nem következik be. 
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6. ábra. A térdízület spontán bevérzése vérzékenységben 

szenvedő betegen. A jobb oldali MRI-felvételen jól kivehető a sötéten ábrázolódó vérömleny, illetve a 

csontfelszín és a meniszkuszok felmaródásos károsodása. 

 

Hemofília fennállására akkor kell gondolni, ha szöveti sérülést követően a vérzési idő 

abnormálisan hosszú vagy a vérzés csillapíthatatlan, ha az elszenvedett mechanikai 

behatás nagyságához képest túlzott kiterjedésű véraláfutások keletkeznek a bőrön  

(ugyanakkor a spontán bőrvérzések inkább a vérlemezkék minőségi és mennyiségi 

eltérésére utalnak), illetve „belső” vérzések jelentkezésekor (véres vizelet, széklet, 

traumával nem magyarázható ízületi bevérzések) (6. ábra).  

 

A hemofília A a véralvadás leggyakrabban jelentkező és legismertebb genetikai 

zavara. Számos történelmi esetet ismerünk, gondoljunk csak az angol királyi és az 

orosz cári családban gyakori rokonházasságok miatt generációról generációra 

halmozódó esetekre. Génmutációk következtében csökken vagy hiányzik a VIII-as 

faktor aktivitása, kiesik az intrinsic tenáz aktivátorának funkciója, és a 

trombinképződés üteme erősen lecsökken. A faktor hiányát az APTI jelentős 

megnyúlása jelzi, ugyanakkor ez a tünet nem specifikus, hiszen az intrinsic pálya 

bármely faktorának hiányára utalhat. Ilyenkor – ha tudjuk, hogy nem heparinkezelés 

húzódik meg a háttérben -, úgy juthatunk el a hiányzó faktorhoz, hogy a vizsgált 

plazmát több kémcsőbe osztjuk szét, majd az egyes mintákhoz ismert faktorhiányos 

vérplazmákat keverünk, és újra meghatározzuk az APTI-t. Amennyiben pl. egy A-

típusú hemofíliában szenvedő betegből nyert, ismert VIII-as faktorhiányos plazma 

hozzáadása a vizsgált minta APTI-idejét nem normalizálja, akkor tudjuk, hogy a 

vizsgált plazmából is ez a faktor hiányzott. Természetesen lehetőség van a VIII-as 

faktor hiányának immunológiai kimutatására is, és genetikai módszerek is 
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rendelkezésre állnak akár prenatálisan is (PCR-ASA (allél-specifikus amplifikáció), 

PCR-RFLP (restrikciós fragment hosszúságpolimorfizmus), illetve genotipizáló DNS-

microarray). A betegség kezelése gyakorlatilag a hiányzó faktor pótlásában merül ki, 

amelyet régebben poolozott egészséges donor plazmából izoláltak, de ma már 

géntechnológiai módszerekkel termelt rekombináns VIII-as faktor is rendelkezésre 

áll, amely biztonságosabb, mert nem áll fenn a különböző vírus- és prionbetegségek 

átvitelének veszélye. A plazmafehérjék féléletideje sajnos meglehetősen rövid, ezért 

a kezelést gyakran kell ismételni. Génterápiás megoldás egyelőre nem jön szóba, 

mert működő gént egyelőre csak csontvelői őssejtekbe sikerült bevinni. 

A hemofília A gyakorisága 1:10 000, X-hez kötött öröklődést mutat, a tünetek szinte 

kizárólag férfiakat érintenek, a hibás gént hordozó nők alvadási zavart nem 

mutatnak. A klinikai tünetek rendkívül széles tartományban szóródnak, néha már 

újszülött- és csecsemőkorban megjelennek a súlyos tünetek (ilyenkor a VIII-as faktor 

maradék aktivitása kevesebb, mint az egészséges kontroll személyekben mérhető 

érték 2%-a), de az is előfordul, hogy a szubklinikai tünetek egészen a felnőttkorig 

rejtve maradnak (ilyenkor a faktoraktivitás 10-30%-a is megőrződhet). 

 

A VIII-as faktor óriási génje az X-kromoszóma teljes területének mintegy 0,1%-át fedi 

le. A 186 kilobázisnyi szakaszra 26 exon jut, de a locus 95%-án intronok osztoznak. 

Az érett fehérje 2351 aminosavból áll, a plazmafehérjékhez hasonlóan erősen 

glikozilált, molekulatömege a szénhidrát-oldalláncok nélkül is meghaladja a 400 kDa-t 

(7. ábra). 

 

7. ábra.  A VIII-as faktor doménszerkezete. Az A domének nagyfokú homológiát 

mutatnak a cöruloplazminnal, a plazma rézkötő fehérjéjével, míg a C domének a 

diszkoidin-fold fehérjékkel állnak szerkezeti rokonságban. A von Willebrand-faktor 

kötése a teljes C-terminális régió területén történik. 

Az alapján, hogy a betegség klinikai megjelenése erősen heterogén, a tünetek 

súlyossága rendkívül széles skálán változik, és az exonok szokatlanul nagy száma 

miatt is azt várhatjuk, hogy a gént károsító mutációk is változatosak. 
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Várakozásunkban nem is csalatkozunk, hiszen napjainkig közel 700 

aminosavcserével járó missense mutációt és hosszabb-rövidebb szakaszokat érintő 

deléciókat írtak le a génben. Több ún. hot spot is található a gén területén, ahol az 

egész betegpopulációt tekintve sokkal gyakrabban lépnek fel hibák, mint pl. a 18-as 

és 22-es exon területére eső C → T tranzíciók, amelyek stopkodonok kialakulásához 

és inkomplett, instabil polipeptidlánc szintéziséhez vezetnek. Az öröklött hibákon 

kívül de novo mutációk is viszonylag gyakran keletkeznek a csírasejtvonalakban, 

hozzájárulva a betegség gyakoriságának fenntartásához. A felfedezett pontmutációk 

közel harmadáért egy citozin dezaminációja a felelős. A szóban forgó citozin 

ráadásul nagyon gyakran az 5-ös szénatomon metilált, így a mutáció észrevétlen 

maradhat, hiszen az 5-metil-citozin dezaminációja egy timinbázist eredményez, 

amely természetesen előforduló bázis a DNS-ben és ezért nem ismerik fel a BER 

(base excision repair) glikozidázai. Az új timinbázis a következő replikáció során 

adeninnel fog bázispárt képezni és máris megtörtént a tranzíció. Ilyenkor egy arginint 

kódoló CGA triplet egy stopkodonra (TGA) változik. 

A VIII-as faktort érintő mutációk tanulmányozása a szerkezet-funkció 

összefüggéseinek terén is bővítette ismereteinket. Az Arg372Cys és Arg1689Cys 

pontmutációk például a VIII-as faktor thrombin által történő hasítását lehetetlenítik el. 

Az 1709-es helyen található tirozin ciszteinre cserélődése megakadályozza, hogy a 

VIII-as faktor az őt hordozó von Willebrand-faktorhoz kötődhessen a vérplazmában, s 

ilyenkor féléletideje drámaian lecsökken. Az 1680-as tirozin fenilalaninra cserélődése 

egy fontos szulfatációs helyet tesz tönkre, amely normális körülmények között a VIII-

as faktor – von Willebrand faktor kölcsönhatását stabilizálja. Végezetül, a fehérje C-

terminálisához közel található 2209-es helyzetű arginin glutaminra cserélődésének 

önmagában nincsen lényeges hatása a fehérje funkciójára, ám egy másik mutáció 

fennállása esetén, amely akár a VIII-as faktort, akár a vele kölcsönhatásba kerülő 

további faktorokat érinti, súlyosbítja a vele asszociált mutáció káros hatását, 

valószínűleg a fehérje stabilitásának csökkentésén keresztül. 

 

A B típusú hemofília a IX-es faktor (Christhmas-faktor) hiányának következménye. A 

kódoló gén ez esetben is az X-kromoszómán található (Xq27), de csak 8 exonból áll 

és hosszúsága is lényegesen rövidebb, mint a VIII-as faktoré. A májban keletkező 

preprofaktor-IX-ből az N-terminális szignálpeptid és a közvetlenül utána következő 18 
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aminosavból álló előszekvencia lehasításán keresztül alakul ki a 415 aminosavból 

felépülő és szekrécióra kerülő érett fehérje. Betekeredése során az endoplazmás 

retikulumban glikozilálódik és gamma-karboxilálódik.  

Érdekes módon a gén leggyakoribb mutációi a preprofehérje processzálását, illetve 

XI-es faktor általi aktiválását érintik. Utóbbi egyszerre két peptidkötést is hasít, az 

Arg145-Ala146 és az Arg180-Val181 aminosavak közti helyeken. (Ezzel 

kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy az arginin C-terminálisa által képzett 

peptidkötések hasítása mennyire általános aktivációs mechanizmus a hemosztázis 

proteázainak körében. Így történik többek között a protrombin, a plazminogén és az 

imént említett VIII-as faktor aktiválása, de a fibrinopeptid A és B trombin katalizálta 

leválasztása is a fibrinogénről). A 145-ös arginin hisztidinre cserélődése enyhe 

vérzékenységhez vezet, míg a 180-as arginin mutációja már a betegség 

életveszélyes változatát okozza, amikor a IX-es faktor egyáltalán nem aktiválható. A 

két aktivációs hasítási hely tehát különböző jelentőséggel bír. A 18 aminosavból álló 

előszekvencia határát jelző arginin szerinre cserélődése azt eredményezi, hogy az 

előpeptid nem vágódik ki, így a IX-es faktor proenzim-alakja 18 aminosavval 

hosszabb lesz. Természetesen ennek is megvan a maga következménye: a kóros 

fehérje nem tud kötődni a glutamát-gamma-karboxilázhoz, így a plazmába kerülő 

faktor nem fog gamma-karboxi-glutamát oldalláncokat tartalmazni. A mutáns fehérje 

nem képes az aktivált membránokhoz kötődni, funkcionálisan nézve gyakorlatilag 

olyan, mintha jelen sem lenne a plazmában. A IX-es faktor hiányából fakadó 

vérzékenységben szenvedő betegek kb. 1%-nál találtak IX-es faktor ellen termelt 

antitesteket. Ilyenkor szinte minden esetben deléciókat lehetett felfedezni a faktor 

génjében. Azt feltételezik, hogy eredetileg a hibás szerkezetű (testidegen) IX-es 

faktor ellen termelődtek az antitestek, amelyek viszont keresztreagáltak a 

szubsztitúciós kezelés során bevitt vad típusú faktorral, ami a kezelés hatékonyságát 

erősen rontja. 

A hemofília B egy érdekes variánsa az ún. Leyden-fenotípus (nem tévesztendő 

össze az aktivált protein C rezisztenciát előidéző, pontos i-vel írandó Leiden-

mutációval!). Eddig 81 családban írták le ezt a rendellenességet. Ezek a betegek 

gyermekkorukban vérzékenységben szenvednek, ami a pubertás során véglegesen 

eltűnik, és ekkor a szubsztitúciós kezelést is abba lehet hagyni. Sokáig azt 

feltételezték, hogy a IX-es faktor promoterében egy androgénreceptor-kötőhely 
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található, amely a pubertás után tesztoszteron hatására aktiválja a gén átírását és 

normalizálja a IX-es faktor plazmaszintjét. Élettani körülmények között a IX-es faktor 

a terhesség utolsó trimeszterében kezd el termelődni, és szintje fokozatosan 

növekszik a felnőttkorig. 2009-ben derült ki, hogy egészen másról van szó: a Leyden-

fenotípus promoterszekvenciáját hordozó poszt-pubertás transzgenikus egerek a 

hipofízis eltávolítása nyomán nem termeltek többé IX-es faktort, ám növekedési 

hormonnal végzett kezelés hatására megjelent a IX-es faktor a plazmában. Ennek 

nyomán írták le az Ets1 májspecifikus transzkripciós faktort, amely növekedési 

hormon hatására aktiválódik a májsejtekben és a promoter erős aktiválását okozza. 

Kötőhelyét ASE-nek nevezték el (age-realted stability element), amit azóta a protein 

C promoterében is azonosítottak. Érdekesség, hogy az ASE közvetlen közelében 

található, a -26-os helyet érintő guanin-citozin transzverzió (az úgynevezett 

Brandenberg-mutáció), amely a hepatocita nukleáris faktor-4α (HNF-4α) kötőhelyét 

teszi tönkre, olyan súlyos gyermekkori vérzékenységet okoz, amely felnőttkorra sem 

normalizálódik és a IX-es faktor élethosszig tartó pótlását igényli.  

        

 

Aktivált protein C-rezisztencia 
 

Esetismertetés 

 

 Egy fiatal nőbeteg először járás közben, majd nyugalomban is feszítő fájdalmat érzett 

a jobb lábában. Lábkörfogata megnagyobbodott, a végtag érezhetően melegebb volt. 

Ultrahang-vizsgálattal a véna femoralis trombózisa igazolódott, amelyet egy hónapig 

heparinnal, majd négy hónapig warfarinnal kezeltek. A heparinterápia végén a két szert egy 

héten át egyszerre adták. A beteg anamnéziséből kiderült, hogy az utóbbi hónapokban 

fogamzásgátló tablettát szedett, ráadásul erős dohányos is. Az elvégzett alvadási vizsgálatok 

(trombocitaszám és –funkció, prothrombin idő, aktivált parciális tromboplasztin idő) 

eltéréseket nem mutattak. A célzott genetikai vizsgálat Leiden-mutációt igazolt. A családi 

anamnézis kiderítette, hogy a beteg édesapja, apai nagybátyja és apai nagyapja is mélyvénás 

trombózisban szenvedett, ugyanakkor anyai ágon nem fordultak elő alvadási zavarok a 

családban.    
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Megbeszélés 

 

A véralvadási kaszkád aktivitását hatékony antiproteáz-rendszer ellensúlyozza, amelynek 

legfontosabb képviselője – a plazma proteáz-inhibitorokon kívül – a protein C/protein S-

rendszer. Ezen kontrollrendszer érdekessége, hogy maga az aktív trombin „kapcsolja be” a 

trombomodulinhoz való kötődése és a szerin-proteáz aktivitású protein C részleges hasítása és 

aktiválása révén. A nyilvánvaló negatív visszacsatoláson kívül ennek a mechanizmusnak 

fontos szerepe van a trombózis „röghöz kötésében”: az érsérülés (mechanikai trauma, meszes 

érfal stb.) helyén trombomodulin alig található (tehát a trombin kizárólag protrombotikus 

faktorként működik), ellenben a környező ép endotél felszínén jelen van, így a trombus 

tovaterjedését hatékonyan akadályozza, mert a trombomodulinhoz kötődő trombin 

antitrombotikus tulajdonságú: a protein C-t aktiválja. Ez utóbbi faktor a protrombináz 

komplex kofaktorának, az aktív V-ös faktornak, illetve az „intrinsic” tenázkomplex 

kofaktorának, a VIII-as faktornak inaktiválásáért felelős (8. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra. A protein C/ protein S rendszer szerepe az V-ös és VIII-as faktorok inaktiválásában. A 

trombomodulinhoz kötődő trombin (T) a protein C-t (PC) aktiválja (APC), amely a protein C 

segítségével membránkötött komplexekben hasítja az aktív V-ös és VIII-as faktorokat. 

 

 

 

Miért ennyire kritikus a trombin szubsztrátspecificitásának módosítása? Azért, mert a 

protrombin az egyetlen olyan gamma-karboxilált faktor, amely aktív formában már nem 

igényli membránok jelenlétét. A protrombináz komplexben ugyan a trombin még 
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membránhoz kötött, azonban amint pretrombinná alakul, azaz a Gla-aminosavakat tartalmazó 

N-terminális fragment 1+2 aktivációs doménjét az aktivált X-es faktor lehasítja, már nem 

kötődik membránhoz, tehát elméletileg a sérülés helyéről tovasodródva az ép endotéllel fedett 

területeken is alvadást indukálhatna, ha nem állna rendelkezésre a szabad trombin 

kötőfehérjéje, a trombomodulin és a protein C-rendszer.  

Érthető, hogy veleszületett protein C-hiányban súlyos tromboembóliás kórképek alakulhatnak 

ki. Az aktivált protein C-rezisztencia ugyanakkor azt jelenti, hogy az aktivált protein C (APC) 

ugyan tökéletesen működne, ámde fő szubsztrátját, az aktivált V-ös faktort annak aminosav-

cseréhez vezető pontmutációja miatt (R506Q) képtelen hasítani. (Ez az aminosavcsere az V-

ös faktor aktiválódását és kofaktorként játszott szerepét egyáltalán nem befolyásolja, csak a 

lebontását akadályozza meg).  Az APC egyébként összesen három helyen hasítaná az aktivált 

V-ös faktort (R506, R306 és R679), de az 506-os arginin C-terminális peptidkötésénél történő 

vágás a másik két pozícióban történő hasításnak előfeltétele. Amennyiben ez a kritikus arginin 

egy másik aminosavra cserélődik ki, akkor az aktivált V-ös faktor inaktiválásának sebessége 

mintegy két nagyságrenddel csökken. Amennyiben az V-ös faktor Leiden-ben ez az arginin 

glutaminra cserélődik, az V-ös faktor teljesen be tudja tölteni a protrombináz komplexben 

játszott kofaktor szerepét, ám inaktiválása nem történhet meg, az aktív alak féléletideje megnő 

és trombózisra hajlamosít. 

 

A Leiden-pontmutáció (1691G→A csere, amelyet első ízben 1994-ben a holland Leiden 

városában azonosítottak) a leggyakoribb öröklődő trombofília (hiperkoagulációs állapot), a 

kaukázusi populáció mintegy 5%-ában fordul elő, és a trombózis kockázatát kb. 2-5-szörösére 

emeli. Különösen fiatal betegek esetén kell gondolni rá. Fontos kiemelni, hogy a fokozott 

trombózishajlam más alvadási faktorok hiányára is visszavezethető; itt kell megemlíteni a 

protein C, a protein S és az antitrombin defektusát.  

  

Amint az az esetismertetésből is kitűnt, az APC-rezisztencia nem okoz eltérést a rutinszerűen 

használt alvadási tesztek (PI, APTI) eredményében. Ez a tény azzal magyarázható, hogy a 

tesztekben alkalmazott in vitro körülmények között nincs lehetőség a protein C aktiválására, 

hiszen trombomodulint expresszáló ép endotélsejtek nincsenek jelen, csak preparált 

membránddarabkák. Viszont kórjelző értékű, ha a vizsgált vérminta APTI-értéke aktivált 

protein C-preparátum hozzáadása után nem nő legalább a kétszeresére (ez arra utal, hogy az 

APC nem elég hatékony, vagyis rezisztencia áll fenn a mutáns 5-ös faktor jelenléte 
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következtében). A diagnózist perifériás vérlimfocitákból vagy szájnyálkahártya-sejtekből 

izolált DNS-minta PCR-vizsgálatával, pl. az allélspecifikus amplifikáció (PCR-ASA) vagy a 

restrikciós fragmentum hosszúságpolimorfizmus (PCR-RFLP) módszerével lehet 

megerősíteni (9. ábra). 

 

9. ábra. Leiden-mutáció kimutatása PCR-RFLP módszerrel. A 220 bázispár hosszúságú 

PCR-termék két MnlI restrikciós enzim hasítóhelyet tartalmaz, ennek megfelelően az 

egészséges allélről készült amplikon hasítása három fragmentet ad (116, 67 és 37 bp, 1. 

oszlop). A Leiden-mutáció az egyik hasítási helyet tönkreteszi, ennek megfelelően 

homozigóta betegek mintájában csak két sávot látunk (67 bp és 153 = 116 + 37 bp); 3. 

oszlop. A középső oszlopban egy heterozigóta hordozó hasítási mintázatát látjuk. 

 

A Leiden-mutáció megléte, főleg heterozigócia esetén, szerencsére csak járulékos 

rizikófaktorokkal együtt emeli lényegesen az alvadási kockázatot. Az orális fogamzásgátlók 

szedése egészséges és Leiden-mutációt hordozó nőkön egyaránt növeli a trombózis veszélyét, 

mivel a tabletta ösztrogéntartalma az alvadási faktorok (különösen a fibrinogén) májban folyó 

szintézisét indukálja. (A modern, alacsony hormontartalmú készítmények szedése 

természetesen ebből a szempontból jóval veszélytelenebb). Egészséges és fogamzásgátló 

tablettát nem szedő nők átlagos trombózis-incidenciája 8 eset/100.000 fő/év; a gyógyszer 

szedése esetén ez az érték 30-ra változik. A Leiden-faktort hordozóknál az incidencia 57-re, 

míg fogamzásgátlót szedő Leiden-allél-hordozók körében 285-re emelkedik. 

 

A dohányzás trombózishajlamot fokozó hatása azzal magyarázható, hogy a dohányfüstben 

megtalálható oxidatív szabadgyökök az endotelt is károsítják (csökkent prosztaciklin- és 

nitrogén-monoxid-termelés, alacsonyabb trombomodulin-expresszió), illetve az LDL 
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oxidációja és a „scavenger” receptorok aktiválása révén az érelmeszesedés folyamatát is 

meggyorsítja. Dohányosokban nő a szöveti faktor expressziója, a szöveti faktor pathway 

inhibitor (TFPI, az aktivált VII-es és XII-es faktorok gátlószere) szintje viszont csökken. 

 

Érdekes módon a trombofíliák, amelyek az alvadási rendszer öröklött vagy szerzett 

túlaktiválódásának következményei (az APC-rezisztencia mellett gyakori még az antitrombin 

mutációi miatt kialakuló familiáris trombofilia; az antitrombin teljes hiánya az élettel nem 

összeegyeztethető, míg csökkent expressziója fokozott trombózishajlammal jár), általában 

mélyvénás trombózissal jelentkeznek, míg az artériás vérrögképződés inkább 

endotelkárosodás (érelmeszesedés) talaján fellépő trombocita-aktiváció következménye. 

Ennek oka valószínűleg az, hogy a vénákban lassúbb a keringés, így az alvadási faktorok 

kevésbé tudnak tovasodródni és kihígulni, könnyebben elérik az alvadás iniciációjához 

szükséges minimális lokális koncentrációt. Így a mélyvénás trombózist célzott antikoaguláns 

szerekkel kezeljük. 

 

A heparin nagy molekulatömegű, erősen negatív töltésű heteropoliszacharid, amelyhez mind 

az antitrombin III, mind az aktív trombin képes kötődni a szerkezetükben megtalálható 

heparinkötő doméneken keresztül, így a heparin tulajdonképpen a trombin-antitrombin 

reakció katalizátoraként is felfogható (10. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

10. ábra. A heparin-anti-trombin-trombin komplex sematikus 

ábrázolása 

 

 

Kiemelendő, hogy a már képződött vérrögöket oldani nem képes, csupán további 

keletkezésüket tudja meggátolni. 
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A heparint a bélcsatorna glikozidázai lebontják, ezért csak parenterálisan, a hatás késleltetése 

miatt szubkután injekcióban adható. A heparin-terápia hatékonyságának követése az aPTI 

rendszeres meghatározásával lehetséges. Túladagolása esetén protaminnal, egy argininben 

gazdag, pozitív töltésű polipeptiddel közömbösíthető, emiatt meglehetős biztonsággal 

alkalmazható. Antitrombin III-hiányban viszont értelemszerűen hatástalan; ilyenkor két 

lehetőségünk marad: rekombináns antitrombin III adása, ami meglehetősen költséges eljárás, 

vagy az orvosi pióca (Hirudo medicinalis) által termelt peptid, a hirudin alkalmazása, amely 

nagy specificitással és hatékonysággal inaktiválja az aktív trombint. 

 

 

 

11. ábra. A K-vitamin és a warfarin szerkezeti képlete. Figyeljük meg nagyfokú 

hasonlóságukat! 

 

A warfarin (11. ábra) és származékai (acenocoumarol, a közismert Syncumar hatóanyaga) a 

gamma-karboxilált faktorok szintéziséhez szükséges K-vitamin-ciklus  egyik  enzimét,  a  K-

vitamint regeneráló epoxid-reduktázt gátolják. (Megjegyzendő, hogy a K-vitamin az 

oszteokalcin szintéziséhez is szükséges; ez a protein a csont kalciumkötő fehérjéje, de mivel 

gyermekkorban a legritkábban kerül sor K-vitamin-antagonista gyógyszerek alkalmazására, a 

csontosodási folyamatok nincsenek veszélyben). Hatásuk kifejlődéséhez viszont több napra 

van szükség, hiszen csak az újonnan képződő faktorok gamma-karboxilációját gátolják, a 

korábban szintetizált alvadási fehérjék pedig egy-két napos féléletidejük arányában tűnnek el 

az érrendszerből. Emiatt szükséges, hogy heparinról warfarinra történő átállításkor a két szert 

együtt adjuk; az orális antikoaguláns hatásának kialakulásához szükséges időablakban a 

heparin kellő védelmet nyújt a trombózis ellen. A warfarin tehát trombózis kezelésére nem 

alkalmas – megelőző szerepe viszont elvitathatatlan. Túladagolása veszélyes, ezért van 
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szükség a protrombin-idő rendszeres ellenőrzésére. Akut túldozírozás esetén a vérzésveszély 

friss fagyasztott plazma adásával hárítható el.  

A szakmai kollégiumok ajánlása szerint a Leiden-faktort hordozó heterozigótákat a 

trombotikus epizód után hat hónapig, míg a homozigótákat és a járulékos rizikófaktoroknak is 

kitett heterozigótákat életük végéig kell K-vitamin-antagonista-kezelésben részesíteni, s a 

dozírozás pontos beállítása érdekében a beteg protrombin idejét legalább kéthetente 

ellenőrizni kell. Az 1935-ben Quick által leírt módszer (amelyet egyébként Quick-időnek is 

neveznek) a plazma VII-es, X-es, V-ös faktorainak, illetve a protrombin és a fibrinogén, 

valamint a felsorolt faktorok inhibitorainak aktivitását/jelenlétét méri (12. ábra). 

 

  

12. ábra. A protrombin időt (szöveti faktor indukálta alvadási időt) meghatározó alvadási faktorok 

 

Az orális antikoagulálás (warfarin-kezelés) rendszeres monitorozásán túl szerepet kap a VII, 

X, V, II és fibrinogén faktorok hiányából, illetve inhibitoraik megnövekedett 

koncentrációjából fakadó vérzéses állapotok differenciáldiagnosztikájában is. A teszt a 

régebben extrinsic útnak is nevezett szöveti faktor indukálta alvadási pálya aktivitását méri a 

dekalcinált plazmához kívülről hozzáadott nyúlagy-homogenizátum (szöveti faktor + 

foszfolipid = szöveti tromboplasztin) és kalcium-klorid jelenlétében. Napjainkban terjedőben 

van a humán rekombináns szöveti faktor és standardizált foszfolipid-keverék diagnosztikai 

felhasználása, illetve a gyakorlatunkon is bemutatott manuális módszer helyett a nagyobb 

X            Xa 

TF / VIIa 

II            IIa  

Fibrinog én                  Fibrin  

Va+Ca+Pl 
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kórházi laboratóriumok koagulométereket használnak az alvadék kimutatására, amelyek 

optikai vagy mechanikus módon jelzik az alvadás megtörténtét. 

Komoly problémát jelent az eredmények standardizálása, vagyis az, hogy a különböző 

időpontokban és különböző laboratóriumokban meghatározott értékek egymással 

messzemenőkig összehasonlíthatóak legyenek. Ennek érdekében vezették be az INR-érték 

fogalmát (international normalized ratio), amely a beteg plazma és a normál poolozott plazma 

(40 egészséges embertől gyűjtött plazma alikvotozott és mélyhűtőben tárolt keveréke) 

protrombin idejének hányadosa (PR) az ISI-edik hatványra emelve: 

INR = PRISI , 

ahol az ISI (international sensitivity index) egy, az adott vizsgálathoz használt 

tromboplasztin-preparátum minőségére utaló szám. Az ISI-t úgy kaphatjuk meg, hogy az 

általunk használt tromboplasztin alvadást indukáló hatásának erősségét egy kalibrált, 

referencia tromboplasztin-preparátum aktivitásával hasonlítjuk össze. Ezt az értéket már a 

termék gyártója meghatározza és annak adatlapján feltünteti. Az INR normálértéke 1 körül 

mozog. 

A jelenleg érvényes szakmai ajánlások szerint mélyvénás trombózis megelőzésére 

(profilaktikus céllal) a kívánt INR-értéket 1,3-1,5 közé kell beállítani, míg terápiás esetben a 

2,5-3,5 közötti tartományban kell mozogjon. Ennél erősebb antikoagulálásra (INR = 3,5-4,5) 

általában csak műbillentyűvel élő betegek esetében van szükség.  

 

A mélyvénás trombózis roppant alattomos és életveszélyes betegség, tüdőembólián keresztül 

könnyen halált okozhat (13. ábra), megelőzésére és felismerésére ezért nagy figyelmet kell 

fordítani a járulékos rizikófaktorok, vagyis minden immobilizációval járó megbetegedés, 

fertőzések, tumorok és az ún. antifoszfolipid-szindróma esetében. A vénás trombózis szerzett 

okai a későbbiekben kerülnek megbeszélésre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008 "Képzés- és Tartalomfejlesztés a Semmelweis Egyetemen“. Szemináriumi anyagok fejlesztése 

– SE Orvosi Vegytani Intézet 

 

292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ábra. Az a. pulmonalis kettéágazásába ékelődött ún. lovagló embolus, amely akut jobbszívfél-

elégtelenséget és hirtelen halált okoz. 

 

Az időskorban jelentkező mélyvénás trombózis általában nem genetikai okoknak tudható be, 

hanem elsősorban a vénabillentyűk károsodása miatt megnövekedett vénás nyomás és 

csökkent áramlás következménye. Ide vezet az alsó végtag tartós vagy akár átmeneti 

mozgáskorlátozottsága is, ami minden korosztályt érinthet (csonttörések, műtétek, 

transzkontinentális repülőutak). Ilyenkor az aktív izompumpa-mechanizmus kiesése miatt 

lassul le a keringés, így az érpályában folyamatosan keletkező aktív proteázok nem 

hígulhatnak ki, illetve nem pótlódnak a helyben felhasznált proteáz-inhibitorok sem, így a 

hemosztázis egyensúlya könnyen felborulhat. Ehhez járul hozzá az endotél nyújtotta 

antikoaguláns védelem (prosztaciklin, trombomodulin) pangásos hipoxia miatti kiesése is. A 

mélyvénás trombózis tüdőembóliához vezethet, ami életveszélyes állapot, ezért a vénás 

trombózis megelőzésére nagy hangsúlyt kell fektetni – ha másképpen nem megy, akkor 

heparinnal vagy K-vitamin-antagonisták segítségével. 
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Alvadási zavarok elzáródásos sárgaságban 

 

Esetismertetés 

 

 Egy középkorú férfi étvágytalanságról, fogyásról, fokozódó hasi diszkomfort-érzésről 

panaszkodik. Több hete hasmenése van, széklete zsírfényű. Pár napja vette észre, hogy 

sclerája halványsárgára színeződött. Egy fogászati beavatkozás nyomán fellépett fogmedri 

vérzését nagyon nehezen lehetett csillapítani. Családorvosa kórházba utalta. 

Laborleletei: direkt hiperbilirubinémia, emelkedett szérum ALAT/ASAT hányados, 

mérsékelten fokozódott szérum lipáz- és amiláz-aktivitás, emelkedett szérum koleszterin és 

epesavszint, alig mérhető vizelet urobilinogén-koncentráció, a vizeletben látóterenként 

néhány vörösvértest. A szérum albuminszintje a normáltartomány alsó határán van, a 

protrombin-idő erősen, az APTI kissé megnyúlt. 

Hasi CT-vizsgálattal pancreasfej-daganatot diagnosztizáltak, amely a közös epevezetéket 

teljesen beszűri. Az epehólyag és az epeutak erősen tágultak. Az esetleges műtéti beavatkozás 

gondolatát az alvadási paraméterek normalizálásáig elvetették; a beteg jelenleg K-vitamin-

injekciókat kap. 

 

 

Megbeszélés 

 

A közös epevezeték elzáródása miatt a májban konjugálódott bilirubin nem tud a 

bélcsatornába ürülni, részben visszaszívódik a vérbe (túlnyomóan direkt hiperbilirubinémia), 

majd később a májkárosodás (jelei: ALAT-emelkedés, csökkent albuminszintézis) miatt a 

felvétel és a konjugáció is károsodik. Mivel a bélbe nem jut bilirubin, urobilinogén sem 

keletkezhet, ami ezért a vizeletből is hiányzik. Az emelkedett konjugált bilirubinszint első 

látható jele a sclera elszíneződése. 
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14. ábra. A K-vitamin-függ ő faktorok  szerepe a véralvadásban 

TF – szöveti faktor; HK – nagy molekulatömegű kininogén; PL – foszfolipid 

 

A véralvadás intrinsic útja in vitro lejátszódó jelenség, élettani jelentőségét nem ismerjük, mint ahogy 

a XII-es faktor pontos szerepe is tisztázatlan. Az alvadási mechanizmus extrinsic és intrinsic útra 

történő felosztása a klasszikus szemléletmódot tükrözi; a jelen álláspont szerint az alvadási proteázok 

egységes, egymással bonyolult kapcsolatban álló rendszert alkotnak. 

 

Az epepangás és a pancreasvezeték együttes elzáródása következtében (jelei: emelkedett 

szérum koleszterin a 7α-hidroxiláz gátlása miatt; fokozódott szérum lipáz- és amilázaktivitás) 

elsősorban a lipidek emésztése károsodik (zsírfényű széklet), ami a lipidoldékony anyagok, 

köztük a K-vitamin csökkent felszívódásához vezet.  

A K-vitamint részben a táplálékkal vesszük magunkhoz, illetve a bélbaktériumok is 

szintetizálják. Élettani szerepe az ún. K-vitamin-függő alvadási faktorok (protrombin, VII, IX, 

X, protein C, S és Z) poszt-transzlációs gamma-karboxilációja, ami a májsejtek endoplazmás 

retikulumában történik (14. ábra).  
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A gamma-karboxi-glutamát szintézisének hiányában keletkező módosítatlan alvadási faktorok 

nem képesek az aktivált trombociták foszfatidil-szerinben gazdag membrándoménjeihez 

kötődni, így elmarad a koaguláció szempontjából elengedhetetlenül fontos alvadási 

komplexek (nagy faktorsűrűséget biztosító membránfelszín-kompartmentek), így a 

protrombináz-, az „intrinsic” és az „extrinsic” tenáz-komplexek létrejötte, ami végső soron 

vérzékenységet eredményez. Igaz ugyan, hogy az aktív V-ös és VIII-as faktort inaktiváló 

protein C és S, illetve a X-es faktort hatástalanító protein Z/protein Z-függő inhibitor-rendszer 

is működésképtelen, azonban a K-vitamin hiányában ezen antikoaguláns-rendszerek aktív 

szubsztrátjai sem keletkezhetnek (mind a X-es faktor, mind az V-ös és VIII-as faktort aktiváló 

trombin K-vitamin-dependens!), így az alvadási rendszer károsodása az elsődleges, ami 

vérzékenységben nyilvánul meg. Ilyenkor elsősorban a szöveti faktor-indukálta fő 

(„extrinsic”) alvadási pálya elemei károsodnak (VII-es, X-es faktorok és a protrombin), ami a 

szöveti tromboplasztin-indukálta alvadási idő, a protrombin-idő megnyúlását eredményezi. 

Az enyhén emelkedett aPTI-érték a IX-es faktor károsodására utal. Jellemző klinikai tünet az 

ízületek bevérzése, a hosszú vérzési idő és a véres vizelet.  

 

Az alvadási paraméterek normalizálása érdekében parenterális K-vitamin-bevitelre van 

szükség (hiszen a perorális adagolás az elsődleges felszívódási zavar miatt nem jöhet szóba). 

A K-vitamin adagolása ellenére a normál hemosztázis csak bizonyos idő (néhány nap) 

elteltével áll helyre, hiszen új gamma-karboxilált faktorok de novo szintézisére van szükség, 

ráadásul az epeúti elzáródás miatt a máj is károsodott (az epesavak nagy koncentrációban 

szövetkárosító detergensek). Súlyos akut vérzés esetén „friss fagyasztott plazma” (humán 

plazmafehérje-preparátum) adható, amelyet egészséges donorokból preparálnak, így 

valamennyi gamma-karboxilált faktort tartalmazza.  

K-vitamin-hiány léphet fel széles spektrumú antibiotikumokkal történő hosszú távú kezelés 

során, ami a vitamint termelő normál bélflóra kiirtásának (gyógyszer-mellékhatás) 

következménye. 
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A véralvadás zavarai gyulladásos állapotokban 

 

Súlyos fertőzések során a baktériumok sejtfalából felszabaduló lipopoliszacharidok akut fázis 

reakciót váltanak ki, amelynek része a fibrinogén és további alvadási faktorok túltermelése a 

májban, illetve a szöveti faktor expressziója endotelsejteken. Érdekesség, hogy a szöveti 

faktor erős szerkezeti hasonlóságot mutat a citokin-receptorokkal, ezért Gram-negatív 

bakterális fertőzés esetén erősen indukálódik. Normál körülmények között a szöveti faktor 

csak olyan sejtek felszínén expresszálódik, amelyek nincsenek közvetlen kapcsolatban a 

keringéssel. Az endotélsejtek felszínén történő megjelenése viszont az egész érpályára 

kiterjedő masszív trombotikus állapotot eredményez (diffúz intravaszkuláris koagulopátia, 

DIC), amely a mikrocirkuláció zavara miatt irreverzibilis agy-, tüdő- és vesekárosodást 

okozva keringési sokkhoz, halálhoz vezethet. A kiserek trombózisával párhuzamosan viszont 

„elfogynak” az alvadási faktorok, így a túlélő betegeken nehezen csillapítható vérzéses 

szövődmények lépnek fel. 

Mind a helyi, mind a teljes szervezetet érintő gyulladásos állapotok fokozott alvadási 

hajlammal járnak. A gyulladás és véralvadás összefüggésére három bizonyítékot is sikerült 

találni. Egyrészt, a gyulladásos mediátorok egész sora, köztük a bakteriális endotoxinok és a 

citokinek, mint pl. az interleukin-6, fokozzák a szöveti faktor expresszióját. Emellett az 

említett gyulladásos mediátorok csöllenthetik a plazma antikoaguláns aktivitását egyebek 

mellett a trombomodulin és az endotelsejtek protein C receptora (EPCR) transzkripciójának 

gátlásán, a receptorfehérjék internalizációjának elősegítésén és az elasztáztermelés fokozásán 

keresztül, amely proteáz lehasíthatja a két receptor extracelluláris doménjét a sejtmembránról. 

Harmadrészt, a gyulladásos állapot átmenetileg, de akár tartósan is emelheti a plazminogén 

aktivátor inhibitor-1 (PAI-1) expresszióját, illetve a tumor nekrózis faktor-α (TNF-α) 

plazmakoncentrációja is emelkedik. Ez utóbbi mediátor közvetlenül is kötődhet a 

plazminogén aktivátorokhoz és negatívan befolyásolja azok fibrinolitikus aktivitását. 

A fentieken túl az is bizonyításra került, hogy a perifériás vérsejtek és vérlemezkék is a 

gyulladásos válasz részét képezhetik. A membránszerkezetben bekövetkezett változások a 

vérlemezkék és neutrofil granulociták összetapadását okozhatják, és ennek nyomán 

gyulladásos mediátorok szekréciójára kerülhet sor (pl. CD40 ligand, trombocita-aktiváló 

faktor stb.). A folyamat során olyan membrán-mikropartikulumok képződhetnek, amelyekben 

szöveti faktor is megjelenik, illetve a P-szelektin és egyéb adhéziós molekulák kifejeződése 

további sejt-sejt kölcsönhatások alapjául szolgál. Az elmondottak is érzékeltetik, hogy a 
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gyulladás és a véralvadás között szoros kétirányú kapcsolatrendszer áll fenn. A véralvadás 

proteázai, pl. a trombin nemcsak a vérlemezkék, hanem endotélsejtek felszínén is 

aktiválhatnak proteáz-aktiválta receptorokat (PAR), ami gyulladásos mediátorok termelésére 

sarkallja az érfal sejtjeit.     

 

 

A daganatos betegségek és a véralvadás kapcsolata 

 

Klinikai megfigyelések és epidemiológiai adatok már évtizedekkel ezelőtt felhívták a 

figyelmet a rosszindulatú daganatok és a trombózis összefüggésére. Érzékeny laboratóriumi 

diagnosztikai módszerekkel még a hemosztáziszavarokat nem mutató daganatos betegek 

többségénél is sikerült az alvadási rendszer fokozott aktivitására utaló finom markerek, pl. a 

protrombin 1+2 aktivációs peptidje, a fibrinopeptid A és B, illetve a fibrin degradációs termék 

D-dimer jelenlétét kimutatni. A jelenség a tumorsejtek kifejezett protrombotikus aktivitásának 

és a szervezet tumorellenes gyulladásos reakciójának eredőjeként értelmezhető. A malignus 

sejtek számos prokoaguláns, fibrinolitikus és trombocita-aktivációt okozó molekulát 

bocsátanak ki a véráramba. Másrészt a tumorspecifikus antigénekre adott gyulladásos válasz 

részeként mediátorok és angiogenetikus citokinek termelődnek, amelyek fokozzák az érfal 

protrombotikus jellegét. Az endotélsejtek prosztaciklin- és nitrogén-monoxid-termelése 

csökken, a reaktív oxigéngyökök adhéziós molekulák kifejeződését indukálják, ami csökkenti 

a plazminogén-aktivátor-inhibitorok termelését stb. 

A malignus sejtek membránjából eltűnnek az antikoaguláns faktorok, így a trombomodulin és 

protein C-receptor, a prokoaguláns szöveti faktor viszont nagyon gyakran túltermelődik. 

Vastagbéldaganat sejtjeiben a trombomodulin festődésének hiánya rosszabb prognózisra és 

magas áttétképző potenciálra utal.  

A trombomodulin szerepe a sejt-sejt kommunikációban sem elhanyagolható. Lektindoménja 

révén gyulladásgátló hatással rendelkezik, és jeltovábbító szerepe is van, azonban ennek 

jelentőségéről még nagyon keveset tudunk. A trombomodulin-expresszió daganatsejtekben 

észlelt csökkenéséért vélhetőleg az IL-1 és a TNF-α gyulladásos mediátorok, az endotoxinok 

és a daganatos szövetekre olyannyira jellemző hipoxia tehetők felelőssé. 

S hogy miért éri meg a daganatsejtnek a véralvadási kaszkádot aktiválni? Többek között azért, 

mert a trombin meglepő módon egy nagyon lényeges növekedési faktor a daganatsejtek 

számára, és proangiogenetikus tulajdonságai sem megvetendőek. A kialakuló fibrinháló pedig 
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ideális mátrixot, mechanikai és immunológiai szempontból is valóságos védőhálót kínál a 

tumorsejtek növekedése számára. Emiatt a tumorok aktívan is szerepet vállalnak az alvadási 

kaszkád iniciálásában. A szöveti faktor a leghatékonyabb alvadási aktivátorok közé tartozik, 

az aktivált VII-es faktor proteolitikus aktivitását 6-7 nagyságrenddel képes emelni. Nem 

csoda, hogy normál sejtekben a szöveti faktor expressziója erősen ellenőrzött folyamat. Ép 

endotél és inaktív immunsejtek egyáltalán nem termelik, és csak gyulladásos válasz során 

jelenik meg membránjukban. Ezzel szemben daganatsejtekből a szöveti faktor konstitutív 

túltermelése mutatható ki. 

A kutatás homlokterében álló másik faktor az ún. cancer procoagulans, egy cisztein-proteáz, 

amely a szöveti faktortól és az aktivált VII-es faktortól teljesen függetlenül is képes a X-es 

faktort aktiválni. Ez a fehérje az egészséges felnőtt szervezetben nem expresszálódik, a 

magzati korban és dedifferenciált daganatos sejtekben viszont jelen van. A rákos sejtek a 

vérbe is szekretálják ezt a proteázt, amelynek emelkedett plazmaszintje a daganatos betegek 

85%-ából kimutatható.    

A daganatsejtek által termelt további prokoaguáns faktorok között a protrombináz komplex 

aktivitását serkentő V-ös faktort tartalmazó, a tumorsejtek membránjából származó 

vezikulumok, illetve egy fXIII-jellegű transzglutamináz enzim említendő még, amely az 

alvadék stabilizálásán túl fibrinogént tud kötni a tumorsejt felszínéhez, ezáltal annak 

immunválaszt kiváltó tumorspecifikus antigénjei maszkírozva lesznek. 

Különösen az áttéteket adó daganatok esetében figyelték meg a trombociták féléletidejének 

csökkenését, ami a véralvadás sejtes fázisának alacsony szintű, de krónikusan fennálló 

aktivációjára utal. A tumorsejtek sejtmembránjuk fehérjéinek segítségével közvetlenül is 

előidézhetik a vérlemezkék aktiválódását, de ez az általuk szekretált faktorok – ADP, trombin 

és egy katepszinszerű cisztein-proteáz – révén is megtörténhet. Az aktivált trombociták pedig 

élettani szerepüknek megfelelően aggregálódnak és degranulálódnak; ezzel magyarázható, 

hogy a tumoros betegek véréből emelkedett β-tromboglobulin és 4-es trombocita-faktor-

koncentrációkat sikerült kimutatni a sikeresen kezelt és tünetmentes betegekhez képest. Az 

aktivált keringő vérlemezkék kimutatása felszíni markereik alapján FACS (fluorescence 

activated cell sorter) módszerrel lehetséges. A két legfontosabb ilyen aktiváció-függő marker 

a P-szelektin és a CD63 antigén. Emellett a trombociták fokozott aggregációs hajlamot 

mutatnak ADP hozzáadására, és csökkent érzékenységet a prosztaciklin aggregációt gátló 

hatására. 
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A metasztatizáló tumorsejtek érdekes vonása, hogy felszínükhöz vérlemezkék tapadnak, 

valóságos védőhálót vonva a vérben sodródó transzformált sejtek köré. Ezáltal mintegy 

maszkírozzák a tumorspecifikus felszíni antigénjeiket és nem engedik, hogy a természetes 

ölősejtek felismerhessék és eliminálhassák őket a keringésből. Ezen túlmenően a 

trombocitaburok elősegíti a daganatsejt kitapadását az endotélsejtekhez, majd az érfalon 

történő átjutásukat (extravazáció), sőt a távoli szövetbe ágyazódott tumorsejt osztódását is 

támogatják különböző trombocita eredetű növekedési faktorok (pl. a PDGF) révén. A 

vérlemezke e megdöbbentő bűnrészessége a daganatos sejtszóródásban napjainkban is 

rendkívül intenzív kutatómunka tárgyát képezi. Ennek nyomán legalább három olyan 

molekuláris mechanizmust sikerült leírni, amelyek a trombocita és a daganatsejt 

kölcsönhatását magyarázhatják. Az egyik a vérlemezke αIIb-β3 integrinjének és a tumorsejt 

αV-β3 integrinjének specifikus kölcsönhatása. Emellett a vérlemezke P-szelektinje nagy 

affinitással köti a mucintermelő daganatokra jellemző s-Le(x) sejtfelszíni glikoproteineket, és 

a kollagénhez történő adhézióért felelős glikoprotein Ib komplex α-alegységéről is 

bizonyították, hogy szerepet játszhat a daganatok szóródásában. Állatmodelleken végzett 

kísérletekkel igazolták, hogy a bemutatott mechanizmusok gátlásával számottevően 

csökkenthető a daganatok áttétképző hajlama. Talán még a trombocita-aggregáció 

leggyakrabban alkalmazott gátlószerének, az aszpirinnek is egy új támadáspontját ismerhetjük 

meg, hiszen régóta ismert, hogy gyulladáscsökkentő hatása révén véd a daganatok 

kialakulásával szemben, s most kiderülhet, hogy a trombocita-funkciók gátlása révén még a 

távoli metasztázisok kialakulását is hátráltathatja.       

A leírtakból következik, hogy a hemosztázis sejtes és szolubilis faktorai változatos módokon 

keresztül befolyásolhatják a daganatok növekedését és áttétképzését, ugyanakkor a kapcsolat 

kölcsönös, hiszen a daganatok jelenléte gyakran vezet trombózis kialakulásához. Ez a 

felismerés vezethet el bennünket olyan kétfunkciós gyógyszerek kifejlesztéséhez, amelyek 

daganatellenes és véralvadást gátló hatással is rendelkeznek, és akár új sarokkövei is lehetnek 

a korszerű kemoterápiának.    

 

 

Immunfolyamatok és hemosztázis: az antifoszfolipid-szindróma 

 

Az antifoszfolipid-szindróma egy meglehetősen rejtélyes kóreredetű és nem minden 

részletében tisztázott lefolyású autoimmun betegség, a szerzett trombofiliák leggyakoribb oka. 
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Előfordulási gyakorisága nagyságrendileg megegyezik az APC-rezisztenciáéval (5%). 

Lényege, hogy autoantitestek keletkeznek a sejtfelszín foszfolipid-fehérje komplexei ellen, és 

szöveti sérülés hiányában is beindul az alvadás folyamata, ami vénás és artériás trombózishoz, 

illetve habituális vetéléshez is vezethet. 

 

A sejtmembrán foszfolipid-aszimmetriáját (a külső rétegben főleg foszfatidil-kolin és  az 

ugyancsak foszfokolint tartalmazó szfingomielin, a belsőben foszfatidil-szerin és foszfatidil-

etanolamin fordul elő) a Ca2+-érzékeny és ATP-függő aminofoszfolipid-transzlokáz tartja 

fenn azáltal, hogy a külső rétegbe flip-flop mozgással átkerülő foszfatidil-szerint és 

foszfatidil-etanolamint ATP hidrolízisének terhére a belső rétegbe helyezi vissza (a bal oldali 

transzporter az alábbi ábrán).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ábra. Az aminofoszfolipid-transzlokáz (sárgával jelölve) és a scramblase (szürke) sémás 

működése. 

 

A trombocita-aktiváció során megemelkedő intracelluláris Ca2+-koncentráció hatására 

felbomlik a membránlipidek szigorú elrendeződése, ami egyrészt az aminofoszfolipid-

transzlokáz gátlásának, másrészt az ún. „scramblase” aktiválásának tudható be. Ez a 

közelebbről még nem azonosított fehérje (egyes kutatók szerint azonos a membrán 

koleszterin-transzportjáért is felelős A1-es ABC-transzporterrel) tulajdonképpen szétzilálja a 

membrán-foszfolipidek aszimmetriáját (15. ábra). Az enzim hiánya a súlyos vérlemezke-
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funkciózavarral jellemezhető Scott-szindrómát okozza, amikor az aminofoszfolipidek az 

intracellulárisan emelkedett kalciumszint ellenére sem helyeződnek ki a membrán külső 

rétegébe. Ilyenkor a vérlemezke primer hemosztázisban betöltött funkciói (adhézió, 

aggregáció, degranuláció) tökéletesen megtartottak, azonban a protrombináz és tenáz 

komplexek sokkal lassabban alakulnak ki, így a szekunder hemosztázis károsodik. A Scott-

szindrómával homlokegyenest ellentétes Stormorken-szindrómában a vérlemezkék felszínén 

folyamatosan jelen van a foszfatidil-szerin. A betegség hátterében az aminofoszfolipid-

transzlokáz defektusát sejtik. 

Érdekesség, hogy a foszfatidil-szerin intracelluláris kalciumszint-emelkedésnek betudható 

kihelyeződése az apoptózis egyik ismertetőjegye. Az apoptotikus sejtek annexin V-tel, egy 

kalciumfüggő, foszfatidil-szerin-kötő fehérjével azonosíthatók. 

        

A membrán külső rétegébe kihelyezett aminofoszfolipidek érdekes biofizikai tulajdonsága, 

hogy lokális feldúsulásuk (lipid cluster) esetén a membrán jellegzetes kettősréteg szerkezetét 

teljesen megváltoztatva ún. reverz hexagonális struktúrákat hoznak létre. Ezek a speciális 

membrándomének a gamma-karboxilált alvadási faktorok membránhoz történő kitapadásának 

ideális helyszínei. A vérlemezke-aktiváció további érdekes vonása az ún. mikrovezikulák 

képződése és a trombocitafelszínről való leválása, plazmába történő „szóródása”. Ezek az 

apró membrántestecskék tulajdonképpen a hexagonális membrándoménekből jönnek létre, így 

nagyon gazdagok foszfatidil-szerinben, és hatékonyan erősítik a véralvadás folyamatát. 

Leválásukhoz a citoplazmatikus kalpain aktiválódása és a vérlemezke citoszkeletonjának 

részleges lebomlása is szükséges. 

Amennyiben a hexagonális membránstruktúrához gamma-karboxilált fehérjék (pl. a 

protrombin) rögzülnek, de a limitált proteolitikus kaszkád valamilyen okból kifolyólag 

mégsem indul be, akkor ezek a nem szokványos foszfolipid-alvadási fehérje komplexek 

neoepitópokat jelentenek az immunrendszer számára. Rövidesen megjelennek a keringésben 

az ide kötődő antifoszfolipid-fehérje IgG-molekulák. Ilyen antitestek szórványosan 

megjelenhetnek vírusfertőzést követően is, de ha a fertőzés lezajlását követően rövid időn 

belül nem tűnnek el, akkor hosszabb távon trombózist és a terhesség spontán megszakadását 

okozhatják. A spontán vetélés diagnosztikai rutinjának része az antifoszfolipid-antitestek 

keresése a szérumban, s ha kimutatásuk sikeres, a következő sikeres terhesség során 

folyamatosan adagolt heparinnal jó eséllyel megakadályozható a placenta vérellátását 

veszélyeztető vérrögök létrejötte a várandós anya szervezetében. 
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A szóban forgó autoantitestek leggyakrabban a foszfolipid – β2-glikoprotein I komplexe ellen 

termelődnek. A β2-glikoprotein I egy erősen glikozilált plazma glikoprotein, amely a 

komplementrendszer szabályzásában vesz részt, és az annexin V-höz hasonlóan nagy 

affinitással kötődik a sejtfelszín anionos foszfolipidjeihez.  

Az antifoszfolipid-szindrómát korábban lupus anticoagulans névvel illették, mert a szóban 

forgó antitesteket először egy szisztémás lupus eritematózusban szenvedő beteg véréből 

mutatták ki. 

 

Az észlelt alvadási zavarokat nem könnyű megmagyarázni. Az álltakísérletek eredményei 

alapján kidolgozott modell abból indul ki, hogy az anionos foszfolipidek, így a foszfatidil-

szerin sejtfelszínre történő kihelyeződése mind a trombociták, mind terhesség során a 

trofoblasztsejtek esetén gyakori jelenség, ami általában nem vonja maga után a véralvadás 

aktiválódását, mert a sejtfelszín negatív töltését az annexin V lefedi. Az antifoszfolipid-

antitestek jelenléte viszont megzavarja az annexin V polimerizációját a trombocita felszínén, 

így az annexin védőburok nem alakul ki, a plazma érintkezésbe kerül a negatív felszínnel és 

megindul a foszfolipidfüggő alvadási komplexek aktiválódása. Elméletileg ilyenkor 

prokoaguláns és antikoaguláns (a protein C, a protein S és az aktivált V-ös és VIII-as faktorok 

komplexei) komplexek egyaránt keletkezhetnek, azonban az antifoszfolipid-antitestek nagy 

affinitással kötik a protein C-t is, meggátolva annak aktiválódását, tulajdonképpen szerzett 

protein C-rezisztencia alakul ki. Ezen túlmenőleg az antifoszfolipid-antitestek az antitrombin-

heparin komplexét és a szöveti faktor inhibitorát (TFPI) is blokkolhatják. Ennek fényében 

válik érthetővé, hogy az antitestek jelenléte miért egyértelműen a trombózis irányába tolja el a 

hemosztázis egyensúlyát.  

Az antifoszfolipid-antitestek további járulékos mechanizmusokon keresztül is támogatják az 

alvadási rekciókat. Ide sorolható a szöveti faktor expressziójának fokozása monociták és 

endotélsejtek felszínén, az endotélsejtek közvetlen károsítása és apoptózis beindítása, 

adhéziós molekulák megjelenése az endotélsejtek felszínén, a prosztaciklin-termelés 

csökkentése, a vazokonstriktor endotelin-1 és a plazminogén aktivátor inhibitor-1 

szekréciójának fokozása, illetve a trombociták direkt aktiválása. Látható tehát, hogy egy 

rendkívül összetett, a hemosztázis szinte valamennyi aspektusát érintő szabályozási zavarról 

van szó, amelyek azonban szinte kivétel nélkül a vérrögképződés irányába mutatnak.    
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A betegség diagnosztikájában az APTI megnyúlása jelenthet támpontot. In vitro körülmények 

között, vagyis trombomodulin hiányában az APTI csak az alvadási komplexek aktivitását 

méri (ami egyébként csökken az antitestek jelenléte miatt), így paradox módon 

antifoszfolipid-szindrómában, vagyis egy hiperkoagulációs állapotban a felület-aktiválta 

alvadási idő meghosszabbodását észleljük. Amennyiben a beteg plazmáját egészséges 

egyénből nyert vérplazmával keverjük össze, az alvadási idő a normális érték felé fog 

mozdulni az antitestek kihígulása miatt. Egy másik megerősítő eljárás, hogy a vizsgált 

plazmamintát fagyasztott-felolvasztott vérlemezke-sűrítménnyel keverik össze. Extrém 

hőmérséklet-ingadozás hatására anionos foszfolipidek kerülnek a membrán külső rétegébe, 

amelyek megkötik a beteg plazma immunglobulinjait, így azok nem gátolják tovább az 

alvadási reakciót, és az APTI csökkenését látjuk.  

Az IgG típusú antifoszfolipid-antitestek koncentrációját (titerét) ELISA módszerrel (enzyme-

linked immunosorbent assay) lehet meghatározni. Az antitestek adszorpcióját szilárd 

hordozóhoz kötött kardiolipinnel vagy foszfatidil-szerinnel lehet elérni. 

  

 

Diffúz intravaszkuláris koaguláció (DIC) 

 

A DIC mind a mai napig rettegett szövődménye számos önmagában is életet veszélyeztető 

kórképnek, amelyek közös vonása, hogy beindítják az érpályán belüli alvadást, fibrinháló 

keletkezik, miközben az alvadási faktorok és a trombociták olyan mértékben elfogynak, hogy 

az a keringési rendszer más területein vérzésekhez vezetnek. Innen ered a kórkép egy másik 

elnevezése, a konzumpciós koagulopátia. 

 

Ez az állapot becslések szerint a kórházban kezelt betegek mintegy 1%-ánál fennáll és a 

mikrocirkuláció súlyos zavara miatt sokszervi elégtelenséghez vezet. Kiemelendő, hogy a 

DIC sosem önálló kórkép, hanem minden esetben valamilyen súlyos alapbetegség 

szövődményeként lép fel. Leggyakoribb oka a súlyos szeptikus állapot és a szeptikus sokk, 

amint azt a véralvadás és fertőzések összefüggései kapcsán már kielemeztük. Gram-pozitív és 

Gram-negatív baktériumok mellett vírusok, gombák és paraziták is kiválthatják. Ugyancsak 

gyakran észleljük súlyos sérülteken vagy politraumatizált betegeken. Fontos megfigyelés volt, 

hogy szepszisben és trauma esetén mennyire hasonló citokinek indukálódnak a szervezetben, 

ami támpontot adott a DIC patomechanizmusának feltérképezéséhez. A DIC prognózisa 
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meglehetősen lehangoló; a betegek 10-50%-át elveszítjük. A mortalitást a kóreredet is erősen 

befolyásolja; a szeptikus sokk talaján kialakult DIC sokkal nehezebben gyógyítható, mint a 

trauma következtében jelentkezőé. Magas halálozási rátája miatt a DIC minden esetben akut 

életveszélyes állapotot jelent, amit az angol nyelv a mozaikszó „death is coming” 

félrefordításával is érzékeltet.  

 

A DIC-kel szövődött legfontosabb kórképek az alábbiak: 

• súlyos fertőzéses állapot és szepszis; 

• trauma, különösen a központi idegrendszer mechanikai sérülései; 

• rosszindulatú betegségek (szolid tumorok és leukémiák, limfómák egyaránt); 

• transzfúziós szövődmények; 

• reumatológiai kórképek, pl. sokízületi gyulladás és a lupus; 

• szülészeti komplikációk, pl. amnionfolyadék-embólia, placentaleválás, preeklampszia, 

halott magzat szindróma; 

• súlyos májelégtelenség; 

• mérgezéses állapotok; 

• transzplantátumok kilökődési rekciói. 

 

A DIC akut és krónikus formában is jelentkezhet. Az akut forma tipikusan nagy kiterjedésű 

sérülések, szervzúzódások, égési szövődmények kapcsán lép fel, amikor az érpálya nagy 

területen károsodik és a vér hirtelen rengeteg szöveti faktorral találkozik. Ilyenkor nem is 

annyira egyetlen nagy trombus, hanem a kiserekben számtalan apró vérrög keletkezik (16. 

ábra), majd az alvadási faktorok elfogyása miatt a nem károsodott területeken alig 

csillapítható vérzések lépnek fel. Ezzel szemben a krónikus DIC egy többé-kevésbé 

kompenzált állapot, amikor a vérlemezkék és az alvadási faktorok újraképződése lépést tart 

elfogyásuk ütemével. Ilyenkor folyamatosan kis mennyiségű szöveti tromboplasztin kerül 

kapcsolatba a vérplazmával. Ez az állapot a látványos tünetek hiánya miatt gyakran 

felismerésre sem kerül. Általában szolid tumorok vagy nagy hasi aorta-aneurizmák talaján 

alakul ki. 
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16. ábra. Veseelégtelenséghez vezető apró kisértrombusok a glomerulus ereiben. 

 

A DIC-szindrómában észlelhető hemosztáziszavar általában négy összetevő eredőjeként 

jelentkezik: a trombin fokozott keletkezése, az antikoaguláns útvonalak alulműködése, a 

fibrinolízis gátlása, illetve gyulladásos mediátorok túlsúlya. Paradox módon a fokozott 

intravaszkuláris alvadásért elsősorban a szöveti faktor abnormális expressziója és az extrinsic 

útvonal tehető felelőssé. 

 

1. A szöveti faktor indukálta (extrinsic) alvadási útvonal akkor indulhat el, amikor szöveti 

sérülés kapcsán az endotélsejtek barrierfunkciója is súlyosan károsodik, illetve a szöveti 

faktor expressziójának fokozódása miatt gyulladásos állapotokban és tumorsejtek 

felszínén. Szepszisben és szeptikus sokk esetén egyértelműen az endotélsejteken 

megjelenő szöveti faktor a hemosztáziszavar fő oka, amit az is bizonyít, hogy az aktív 

VII-es faktor gátlószereivel sikeresen meg lehet előzni a DIC kialakulását. Bizonyítékaink 

vannak arra is, hogy DIC esetén az intrinsic pálya is aktiválódik, azonban a 

vérrögképződésben alárendelt szerepet játszik, inkább a szepszisben kialakuló 

vérnyomáscsökkenésért és hemodinamikai instabilitásért tehető felelőssé, amit azzal 

támaszthatunk alá, hogy a XII-es faktor szerepet játszik a vazoaktív mediátorok 

(angiotenzin II és bradikinin) metabolizmusában. A vazoaktív hatású bradikinin 

túltermelése a fokozott plazminaktivitásnak is betudható. 
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2. Normál körülmények között a trombin aktivitása finom és összetett szabályzás alatt áll. 

A trombin egyik legfontosabb endogén inhibitora az antitrombin, amelyről kimutatták, 

hogy plazmakoncentrációja erősen leesik szeptikus betegekben. A jelenség oka 

mindenekelőtt az, hogy a fokozott trombinaktiváció nyomán megbomlik a 

plazmaproteázok és proteáz-inhibitorok egyensúlya, és az antitrombin egész egyszerűen 

elhasználódik a nagy mennyiségben képződő trombinnal vívott küzdelemben. 

Másodsorban az aktivált neutrofil granulocitákból származó elasztáz hatékonyan 

degradálja az antitrombint. A szepszisben észlelhető érfali permeabilitás-fokozódás 

antitrombinvesztéssel jár az extravazális térbe. Végül, de nem utolsósorban, a szepszis és 

DIC során fellépő mikrocirkulációs zavar májelégtelenségbe torkollik, és ennek nyomán 

drasztikusan lecsökken az antitrombin termelése. Az antitrombin szintjének csökkenése 

korrelációt mutat a szeptikus betegek mortalitásának növekedésével, ezért a kórállapot 

súlyosságának indikátorául is szolgálhat. 

Az antitrombinhoz hasonlóan az V-ös és VIII-as faktorokat inaktiváló protein C/ protein S 

rendszert is kimondottan károsítja a súlyos gyulladásos állapot. A leghatékonyabb 

gyulladásos citokinek közé sorolható tumor nekrózis faktor-α (TNF-α) és interleukin-1 

(IL-1) gátolják a trombint kötő és annak szubsztrátprofilját módosító trombomodulin 

expresszióját az endotélsejteken, és a protein C plazmaszintje is jelentős csökkenést 

szenved a fokozott felhasználás, az extravaszkuláris térbe történő diffúzió és a máj 

szekréciós aktivitásának károsodása miatt. Ez utóbbi a protein C kofaktora, a protein S 

koncentrációját is erősen csökkenti. 

A DIC egy további támadáspontja a TFPI (tissue factor pathway inhibitor), amely aktivált 

X-es faktor jelenlétében semlegesítheti a szöveti faktor és az aktivált VII-es faktor 

komplexét. A szepszis állatmodelljeiben a TFPI-szint kifejezett csökkenését lehetett 

észlelni. 

 

3. A szisztémás gyulladásos válasz első fázisában átmenetileg megnövekszik a 

fibrinolitikus aktivitás, azonban a későbbiekben ez az állapot a visszájára fordul a 

fibrinolízis inhibitorainak túltermelése miatt. Elsősorban az uPA-t és tPA-t gátló 

plazminogén aktivátor inhibitor-1 (PAI-1) és a TAFI (trombin-aktiválta fibrinolízis-

inhibitor) koncentrációja emelkedik ilyenkor a plazmában. (A TAFI a prokarboxipeptidáz 

B-vel azonos, amelyet a trombomodulin-trombin komplex aktivál, és a fibrinláncok C-

terminális lizinjeinek leemésztésével megakadályozza, hogy a plazminogén a fibrinhez 
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kötődjön és ott aktiválódhasson). Különösen magas PAI-1 szinteket mértek 

kezelhetetlenül súlyos DIC esetében. Ilyenkor a fibrinolízis nem tud lépést tartani a 

fibrinképződés fokozott ütemével, és mikrotrombusok sora jön létre a kiserekben. 

 

4. Meglepő módon az aktivált X-es faktor, a trombin és a szöveti faktor – aktivált VII-es 

faktor komplexe prooxidáns hatásuk révén hozzájárulnak a DIC-et okozó gyulladásos 

állapot fenntartásához azáltal, hogy serkentik a legkülönbözőbb gyulladásos citokinek 

felszabadulását az endotélsejtekből. Az antitrombin és a protein C szintjének korábban 

említett csökkenése nemcsak a trombotikus hajlam, hanem a gyulladásos állapot 

fokozódásához is hozzájárul. 

 

 

 

17. ábra. A szeptikus sokk talaján kialakuló diffúz intravaszkuláris koagulopátia 

patomechanizmusának egyszerűsített modellje 

 

Természetesen napjainkban is új és új eredmények látnak napvilágot a DIC 

patomechanizmusát illetően. Az egyik legizgalmasabb megfigyelés az volt, hogy a 

gyulladásos citokinek 

a szöveti faktor indukciója 

trombin-aktiváció 

A szöveti faktor-inhibitor (TFPI), 

az antitrombin és a protein C  

szintézisének gátlása 

antikoaguláció gátlása 

fibrin keletkezése 

fokozott plazminogén- 

aktivátor-inhibitor  

(PAI-1) szintézis 

fibrinolízis gátlása  

az alvadási faktorok 

elfogynak 

vérzés                                               trombózis 



 

TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008 "Képzés- és Tartalomfejlesztés a Semmelweis Egyetemen“. Szemináriumi anyagok fejlesztése 

– SE Orvosi Vegytani Intézet 

 

308 

Streptococcus okozta tüdőgyulladás és szepszis a májsejtek felszínén található Aswell-Morell-

receptorfehérje hiperaktivitását eredményezi. Élettani körülmények között ez a C-lektinek 

családjába tartozó fehérje az aszialo-glikoproteinek keringésből történő eltávolításáért felelős, 

szepszisben azonban ezek a receptorok ép trombocitákat kötnek és endocitózissal eltávolítják 

őket a keringésből. Vélhetőleg egy megelőző mechanizmussal állunk szemben, a máj még 

azelőtt próbálja csökkenteni a vérrögképződés esélyét, hogy a folyamat ténylegesen 

megindulna.    

 

A DIC klinikailag mélyvénás trombózis formájában is felléphet, azonban sokkal gyakrabban 

jelentkezik veseelégtelenséggel kísért kisértrombózissal, ami sokszervi elégtelenségbe (máj, 

tüdő, központi idegrendszer) torkollhat. Az alvadási faktorok elfogyása nyomán fellépő 

vérzések, különösen, ha legalább  a szervezet három helyén jelentkeznek (orrvérzés, 

ínyvérzés, nyálkahártya-vérzések), szinte biztos jelei a DIC kialakulásának. 

A diagnózist labordiagnosztikai módszerekkel erősíthetjük meg, az eredmények interpretálása 

azonban az együttesen fennálló alvadási és fibrinolitikus aktiváció miatt komoly tapasztalatot 

igényel. Különösen igaz ez a krónikus DIC-re, ahol van idő kompenzációra, így az alvadási 

paraméterek gyakran csak minimális eltéréseket mutatnak. 

 

Az alvadás kórfolyamatának nagy felbontású követéséhez már megvannak az alkalmas 

módszereink (plazma fibrinogén, szolubilis fibrin, keresztkötött fibrin, az A és B 

fibrinopeptidek, illetve a protrombin aktivációs peptidjének (fragment 1+2) mérése), azonban 

ezek még nem minden lakoratórium számára elérhetőek. Gyakran kerül sor emiatt a 

trombocitaszám rövid időközönként történő meghatározására, illetve a mikrocirkuláció 

trombotikus károsodására utaló kórosan fragmentált vörösvérsejt-alakok (schizociták) 

számolására.  

A súlyos vérzéses DIC általában a PI és APTI kifejezett meghosszabbodásával és erősen 

csökkent fibrinogénszinttel jár. Az intenzív fibrinolízis a D-dimerek koncentrációjának 

emelkedését eredményezi, a trombocitaszám pedig lecsökken. A krónikus DIC-re nagyon 

gyakran csak a fibrindegradációs termékek (D és E peptidek) kissé magasabb plazmaszintje 

utal, habár a teszt nem specifikus DIC-re, mert a fibrinolízis bármilyen okból történő 

aktiválódása ezen értékek emelkedését eredményezheti (mély- vagy felületi vénás trombózis, 

trauma, műtéti beavatkozások). A fibrinogén szintje pedig szeptikus eredetű DIC kezdeti 
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fázisában a masszív trombusképződés ellenére akár enyhén emelkedett is lehet, mert egy akut 

fázis fehérjéről van szó, amelynek promoterét az NF-κB-jelpálya aktiválhatja. 

 

A DIC kezelésének legfontosabb alapelve, hogy a kiváltó okot kell megszüntetni, ezt 

követően az alvadási paraméterek is nagyon gyorsan rendeződni fognak. Ha az alapbetegség 

kezelése sikertelen, akkor nem sok sikerrel kecsegtet a hemosztáziszavar megszüntetése sem. 

Emiatt vérlemezke-transzfúzió, illetve az alvadási faktorokat tartalmazó vérplazma-

koncentrátum adása csak abban az esetben indokolt, ha az életet fenyegető vérzéses 

szövődmények léptek fel, illetve invazív beavatkozást tervezünk. A trombociták pótlására 

általában akkor kerül sor, ha koncentrációjuk a kritikus 20 millió/ml küszöb alá esik. Többen 

kétkedésüknek adnak hangot a trombocita-pótlás kapcsán, arra hivatkozva, hogy mindez 

csupán tüneti kezelés és olaj a tűzre, mert az infundált trombociták csak súlyosbítják a 

trombózis folyamatát, azonban ezeket a vélekedéseket a megfigyelések nem igazolták, sőt a 

vérzéssel járó DIC esetén ez a terápia életet menthet. Ez a példa is azt jelzi, hogy mennyire 

nehéz feladat a DIC kezelése, hiszen az alvadás és fibrinolízis szűk határmezsgyéjén kell egy 

amúgy is súlyos alapbetegséggel küzdő szervezetben egyensúlyozni. A DIC kezelése során 

életbevágóan fontos, hogy az alvadási paramétereket és a trombocitaszámot folyamatosan 

nyomon kövessük a kezelés folyamán. 

 

Az alvadásgátló kezelés értelemszerűen a DIC első, még kompenzált fázisában lehet hatásos, 

amikor még a trombotikus események dominálnak. A heparinterápia azonban mégsem 

bizonyult egyértelműen előnyösnek akut DIC esetén. Ennek az is lehet az oka, hogy a 

fentiekben megbeszélt okok következtében DIC-ben erősen lecsökken a plazma antitrombin-

szintje, és ez erősen limitálja a heparin hatékonyságát. Másrészt a heparin dózisát nagyon 

nehéz beállítani, hiszen akár relatív túladagolása is átbillentheti a kényes egyensúlyt a vérzés 

irányába. Ezzel szemben krónikus DIC-ben, ahol az alvadásos folyamatok dominálnak, az 

antitrombin-szint pedig folyamatosan kompenzált, a heparin adása kifejezetten előnyös lehet. 

 

Akut DIC esetén antitrombin pótlásával is történtek próbálkozások. Az antitrombin a trombin 

mellett elméletileg más plazmaproteázokat is gátol in vitro, mindenekelőtt az aktivált X-es 

faktort, azonban in vivo körülmények között gyakorlatilag csak a szabad trombint gátolja, 

hiszen a legtöbb proteáz a Gla-függő alvadási komplexekben, relatíve védett, nehezen 

hozzáférhető helyen található. Emellett az antitrombin a fibrinolitikus aktivitást is gátolja. Az 
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antitrombin pótlása tehát logikusnak tűnik, a hemosztázis zavarai és a sokszervi elégtelenség 

tünetei is javulnak, azonban nagy betegmintán nem sikerült az antitrombin túlélést fokozó 

hatását bizonyítani. Pontosan ugyanez mondható el a TFPI-vel végzett kísérletekről is.  

Ezzel szemben rekombináns APC (Drotrecogin-alfa) adásával ígéretes eredményeket értek el, 

mert a szervek perfúziójának javításán túl a túlélést is szignifikánsan növelte annak ellenére, 

hogy az APC-kezelés a vérzéses komplikációk gyakoriságát is fokozta. A hemosztázisra 

kifejtett közvetlen hatásain túl a monociták TNF-α-termelését is csökkenti, illetve gátolja a 

fehérvérsejtek kitapadását az endotélmembrán P-szelektinjéhez, valamint a trombin-aktiválta 

gyulladásos folyamatokat a mikrocirkuláció területén. 

 

Az utóbbi évek rendkívül termékenynek bizonyultak a DIC alternatív kezelési módozatainak 

kifejlesztése tekintetében. Azonosították az NAPc2 fehérjét, amely a szöveti faktor indukálta 

alvadási út egy hatékony gátlószere. Ez a faktor szepszisben különösen hatékonyan blokkolja 

a szöveti faktor – aktivált VII-es faktor – X-es faktor komplexét, vagyis az extrinsic tenáz 

komplexet. Mások állatmodelleken sikeresen gátolták a VIIa faktort blokkoló antitestek 

segítségével, és a hirudin is hatékony alvadásgátkónak bizonyult. 

Ami a DIC vérzéses fázisát illeti, épp ellenkezőleg, az extrinsic pálya proteázainak 

visszapótlása lehet a megoldás. Vannak szerzők, akik ilyenkor aktivált VII-es faktor adását 

célravezetőnek tartják, nem hallgatva el a kezelés veszélyeit sem, hiszen amint azt a 

heparinnal kapcsolatban említettük, egy eleve faktorhiányos állapotban nagyon nehéz 

megtalálni az optimális dozírozást, és könnyen trombózist indukálhatunk. Próbálkozások 

történtek a fibrinolízis kis molekeulasúlyú gátlószereivel, így epszilon-amino-kapronsavval és 

a hasonló szerkezetű tranexámsavval is. 

A szepszis és a szisztémás gyulladásos válasz oki szerepét szem előtt tartva nagy hangsúlyt 

kap az új típusú gyulladásgátlók kifejlesztése is. A leukociták és trombociták érfalhoz történő 

kitapadását sikeresen blokkolni lehet szelektin-ellenes antitestekkel egérmodellen. Nagy 

reményeket fűznek a gyulladásos választ gátló interleukin-10-hez is. A jelátvitelből ismert 

mitogén-aktiválta protein-kináz-család egyik tagjáról, a p38 MAP-kinázról kiderült, hogy 

szelektív gyógyszeres gátlásával az alvadási folyamatok, a fibrinolízis és endotélsejteken az 

adhéziós molekulák expresszióját gátolni lehet.     
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Artériás trombózis – akut szívinfarktus 

 

Esetismertetés 

 

 Egy 65 éves, erősen dohányos férfibeteget tűrhetetlenül erős, bal vállba kisugárzó, kb. 

öt órája fennálló mellkasi fájdalommal vesznek fel az intenzív osztályra. Elsőfali infarktusra 

jellemző EKG-elváltozásai mellett a szérum CK-MB-aktivitása enyhén emelkedett, az ASAT, 

ALAT és LDH-1 szintje normális, a troponin-T-gyorsteszt pozitív. Orvosa akut 

szívizominfarktust diagnosztizál és szöveti plazminogén aktivátorral trombolitikus kezelést 

indít. Pár óra múlva az akut miokardiális hipoxiára jellemző EKG-elváltozások már alig 

látszanak. Egy hetes kórházi kezelés után a beteget kis dózisú aszpirinkezelésre beállítva 

otthonába bocsátják.   

 

Megbeszélés 

      

A koronáriák trombózisa (18. ábra) általában előrehaladott érelmeszesedés következménye, és 

artériás trombózis lévén a trombociták aktiválódása az elsődleges tényezője. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ábra. Érelmeszesedés talaján kialakult akut koronária-trombózis  
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Az érelmeszesedés minden esetben az endotél diszfunkciójával, később pusztulásával jár, és 

kiesik az a számtalan védő mechanizmus, amelyek révén az ép endotél a trombózis 

kialakulását megakadályozza. A vérlemezke-funkció szempontjából legfontosabb tényezőket 

emelném csupán ki: a károsodott barrierfunkció miatt a vérlemezkék a von Willebrand-

faktoron keresztül a szubendoteliális kollagénhez tapadhatnak és kollagénreceptoraikon 

keresztül aktiválódhatnak, amit elősegít a prosztaciklin-termelés és az ecto-ADPáz (5’-

nukleotidáz)-expresszió károsodása. Az aktivált trombocita már bőven elegendő a fehér 

trombus gyors felépüléséhez, hiszen a vérlemezkék tromboxán-A2 és ADP-termelése a többi 

trombocita aggregálódásához vezet, az aktivált membránfelszín pedig elengedhetetlen a 

véralvadási kaszkád robbanásszerű felgyorsulásához. Az aktív trombin mellesleg a proteáz-

aktiválta receptor-1 (PAR-1) hasítása révén felerősíti a vérlemezke-aktiváció folyamatát (lásd 

a tankönyv megfelelő fejezetét). 

A trombocita-aktiváció és a véralvadási kaszkád beindulása tehát kölcsönös és egymást 

támogató folyamat. A stabil alvadási komplexek kialakulásához elengedhetetlen a foszfatidil-

szerin kihelyeződése a vérlemezke membránjának külső rétegébe. 

 

A trombus feloldására irányuló próbálkozások annál több eredménnyel kecsegtetnek, minél 

korábban kerül sor a fibrinolízisre. A plazmin a polimerizált, ám még nem keresztkötött 

fibrint gyorsabban hasítja, mint a kovalens fibrinhálót; a XIII-as faktor viszont az idő 

előrehaladtával egyre inkább stabilizálja a fibrint, sőt az α2-plazmin-inhibitort is beépíti a 

trombusba, így a fibrinolízis esélye egyre kisebb lesz. 

A trombus oldására régebben a streptokinázt alkalmazták, amely egy Streptococcus-faj által 

termelt, proteáz-aktivitással nem rendelkező fehérje. Nagy affinitással kötődik a 

plazminogénhez, és az általa okozott konformáció-változás hatására a plazminogén-

streptokináz komplex további plazminogén-molekulákat aktivál plazminná. A streptokinázzal 

és az urokináz-típusú plazminogén-aktivátorral az a fő probléma, hogy az egész keringésben 

aktiválják a plazmint, így megnő a veszélyes vérzések (pl. az agyvérzés) kockázata. Ráadásul 

a streptokináz, mint fajidegen fehérje, kóros immunválaszt is létrehozhat, aminek 

következtében gátló antitestek termelődnek ellene és csökkentik a terápia hatékonyságát. 

Manapság leggyakrabban a rekombináns szöveti típusú plazminogén-aktivátort (rtPA) 

alkalmazzák fibrinolízisre. Előnye, hogy az említett két másik szerrel ellentétben csak a 

trombus környezetében aktiválja a plazmint, ugyanis csak kofaktor jelenlétében fejtheti ki 
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hatását, leghatékonyabb kofaktorai közé pedig maga a fibrin vagy a károsodott szöveti 

struktúra (aktin, miozin, egyéb sejttörmelék) tartoznak. Így a vérzéses komplikációk esélye 

minimálisra csökkenthető. A fibrinolízis hatékonysága a fibrin degradációs termékek (FDP) 

plazmakoncentrációjának követésével ellenőrizhető; a keresztkötött D-dimerek arányának 

növekedése arra utal, hogy a fibrinháló idősebb volt, így a XIII-as faktor transzglutamináz-

aktivitásának hatására stabilabbá, jobban keresztkötötté vált. 

 

Napjainkban az invazív katéteres beavatkozások virágkorát éljük, így a kémiai trombolízist 

egyre inkább a sokkal gyorsabban kivitelezhető és pontosabban vezérelhető eszközös 

megoldások, a trombus katéteres eltávolítása és az ér lumenének protézis beültetésével való 

nyitva tartása váltják fel. Ez a technika a koszorúserek és a végtagi verőerek elzáródásos 

betegségeinek ellátását forradalmasította, ugyanakkor anatómiai okok miatt az agyi vérrögök 

mikrosebészeti módszerekkel történő eltávolítása sokkal kényesebb és technikailag 

nehezebben megoldható feladat.  

 

Az infarktuson átesett betegek ún. szekunder prevenciójának, vagyis a következő szívroham 

megelőzésének fontos része az általában élethosszig tartó trombocita-aggregációgátló kezelés. 

Ez a gyakorlatban alacsony dózisú (napi egyszer 100 mg) aszpirin szedését jelent (19. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

19. ábra. Az aszpirin (acetil-szalicilsav) szerkezeti képlete.  

 

 

Az aszpirin acetilálja és irreverzibilisen gátolja a ciklooxigenáz aktív centrumának szerin 

oldalláncát, így meggátolja a vérlemezke TxA2-szintézisét. Mivel a trombocita sejtmagot nem 

tartalmaz, fehérjeszintézisre sem képes, így az egyszer acetilált ciklooxigenáz-pool a 

vérlemezke teljes élettartamára inaktív marad, csupán a naponta termelődő új trombocyták 

enzimkészletét kell inaktiválni. Habár az aszpirin az endotélsejt prosztaciklin-termelő 
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ciklooxigenázát is gátolja, ez a hatás átmeneti, mert magvas sejtekben folyamatos a 

génexpresszió, így a funkcióképes ciklooxigenáz hiánya csak átmeneti. 

 

Az aszpirin veszélyes mellékhatása, hogy a gyomor-bélrendszer nyálkahártyájában gátolja a 

citoprotektív prosztaglandinok termelését, felmaródásokat, fekélyeket, veszélyes vérzéseket 

okozva. Amennyiben a beteg aszpirint nem szedhet, a trombocita-aggregáció gátlására 

alternatív lehetőségeket nyújt a clopidogrel, a purinerg ADP-receptorok blokkolója, illetve az 

aggregációért közvetlenül felelős glikoprotein IIb/IIIa vérlemezke-receptorok különböző 

gátlószerei (lásd a 20. ábrát). A gpIIb/IIIa receptorok fibrinogén kötése segítségével alakítják 

ki a térhálós vérlemezke-szerkezetet. További lehetőség a trombocita cAMP-szintjének 

emelése különféle foszfodiészteráz-inhibitorokkal (pl. koffein, dipiridamol). 

 

 
 

20. ábra. A trombocitafelszín gp IIb/IIIa receptorainak szerepe a vérlemezke-aggregációban és a 

gyógyszeres beavatkozás lehetősége 

 

inaktív 

trombocita 

és gp IIb/IIIa 
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(blokkolt gp IIb/IIIa receptorok) 
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Az inzulin jelátviteli pálya 

Dr. Mandl József 

 

Bevezetés 

A sejtműködés szabályozását meghatározó jelátviteli rendszerek többféle szempontból 

csoportosíthatóak. A receptorok sejtélettani hatásai szerinti csoportosításban vannak, amelyek 

anabolizmust elősegítő jeleket közvetítenek, és vannak, amelyek a raktározás, növekedés helyett 

mozgósítják, mobilizálják a sejt tartalékait. A receptorok által közvetített jelátviteli utak bonyolult 

kölcsönhatásokban állnak egymással. A különböző ligandok által, különböző mértékben aktivált 

jelpályák egymással reagálva bonyolult egyensúlyokat hoznak létre mind a metabolizmus enzimei 

aktivitásának és expressziójának szabályozásában, mint a legkülönbözőbb sejtbiológiai folyamatok 

kontrolljában. A kölcsönhatások kialakításában számos olyan tényező lehet, amelyeket még nem 

ismerünk. Ez az összefoglaló az inzulin hatását közvetítő jelpálya legfontosabb ismeretanyagát 

foglalja össze. 

 

Az anabolikus szignálokat közvetítő – növekedési – receptorok között az egyik legfontosabb 

receptornak az inzulin receptort tekintik (IR). A IR hiánya az élettel összeegyeztethetetlen. Az IR-en 

szabályozott homeosztázisok között a(z egyik) legfontosabb a vércukorszint, amely a belső környezet 

egyik vitális, alapvető jelentőségű meghatározója. Ezért az inzulin jelpálya által közvetített hatások 

között is kiemelten tárgyaljuk az IR szerepét a szénhidrát-anyagcsere regulációjában. A receptorok 

elhelyezkedése szerint plazmamembrán-felszíni, illetve intracelluláris receptorokat különböztetünk 

meg. Az IR a plazmamembrán-felszíni receptorok közé tartozik. A plazmamembrán-felszíni 

receptorok általában azonnali hatásokat közvetítenek. Az IR azonban mind azonnali enzim aktivitás, 

transzporter szabályozási hatásokat közvetít, mind a génexpresszió szintjén érvényesülő hatásokat 

indít be. 

 

Négyféle plazmamembrán-felszíni receptort különböztetnek meg. A receptorok kapcsolódhatnak ion 

csatornákhoz, enzimekhez, heterotrimer G fehérjékhez, illetve lehet „saját” enzim aktivitásuk. Az IR 

ez utóbbi csoporthoz sorolható. Ezeknek a receptoroknak a ligandkötő doménje extracellulárisan 

helyezkedik el, míg enzimaktivitásuk az intracelluláris doménhez köthető. Az extra-, és intra- celluláris 
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domént egymástól hidrofób aminosavakat tartalmazó transzmembrán domén választja el. A 

receptorok ligandkötésük után, az aktiválódás során, általában dimereket képeznek. A növekedési 

faktor receptorok között így működik például az EGF („epidermal growth factor”) receptor. Az IR 

azonban bár növekedési pályát indít el, de felépítése és működése részben eltér a növekedési faktor 

receptorokétól. 

 

Az IR ligandja az inzulin, de további ligandjai is lehetnek: az IGF („insulin like growth factor”) I és IGF 

II. Az inzulin a metabolizmus alapvető hormonja, míg az IGF I és IGF II növekedési faktorok, amelyek 

élettani szabályozásokban és a daganatképzésben is fontos szerepet játszanak. Ez(ek) a jelpályá(k) 

igen szerteágazó rendszereket indít(anak) be, illetve szabályoz(nak). Funkciói az általános felépítés és 

hatásmechanizmus, valamint a más jelpályákat befolyásoló kölcsönhatások („cross talk”) mellett 

számos sejtspecifikus sajátossággal egészülnek ki. Ez az összefoglaló az inzulin jelpályára koncentrál. 

Számos kutatás foglalkozik az IGF hatásokkal és ennek kapcsán az IR szerepével a 

daganatképződésben, a diabetes mellitus és a daganatképződés kapcsolatával, egyes 

antidiabetikumok daganatgátló hatásaival. A metabolikus és növekedési hormon hatás részben átfed, 

részben közöttük számos keresztkapcsolat létezik. Gyulladási jelpályák is kölcsönhatásban lehetnek 

növekedési faktor jelpályákkal, így az IR közvetítette jelátvitellel is. Az IGF hatásokat is alapvetően 

ugyanezen, vagy részben azonos jelpálya közvetíti. Jelentős különbségek vannak azonban többek 

között a ligand kötések specificitásában, a kapcsolódó jelpályák aktiválásában, a 

reakciósebességekben, a résztvevő molekulák expressziós szintjeiben. A párhuzamosságok és 

különbségek, valamint azok sejtspecificitása még pontosan nem ismert.    

 

Az inzulint a pancreas béta sejtjei termelik. Bármilyen típusú is a cukorbetegség; létrejöttében döntő 

esemény a pancreas béta sejtjeinek, így az inzulin termelőképességnek károsodása. Ez különböző 

okokból és formában – apoptózis, nekrózis, autofágia – következhet be. Az inzulin szekréciójának 

szabályozása alapvetően a vércukorszint értékének változásaitól függ. Mint anabolikus hormon, az 

inzulin fokozza a szénhidrát-, lipid- és fehérjeszintézist. Ennek megfelelően serkenti a glukóz-, zsírsav- 

és aminosavfelvételt a vérből elsősorban a májba, illetve a két legnagyobb mennyiségű perifériás 

szövetbe: a zsírszövetbe és az izomba. Ily módon biztosítja a szintetikus utak prekurzorigényét, 

valamint csökkenti a vércukorszintet.  
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Az inzulinszintézis hiányát, vagy jelentősen csökkent voltát jelentő kóros állapotot 1-es típusú 

cukorbetegségnek nevezik („type 1 diabetes mellitus”, T1DM). Az az állapot, amikor az inzulin 

termelődik, sőt túltermelődik, de a szervezet erre nem képes reagálni, a 2-es típusú cukorbetegség 

(T2DM). Ennek oka az inzulinrezisztencia, amely elsősorban az inzulin jelpálya működésének zavara 

következtében alakul ki.   

 

Az inzulin receptor szerkezete 

Az IR az enzimaktivitással rendelkező receptorok között a receptor tirozin-kinázok (RTK) családjába 

tartozik. Ez a család 20 alcsaládból áll. Az IR felépítése, szerkezete és aktiválódása különbözik a 

típusos receptor tirozin-kinázokétől. Az IR az aktiválódás során nem képez dimereket, mivel  két 

extracelluláris alegysége (α-alegység) alkotja a ligand/inzulin-kötő helyet, illetve a két intracelluláris 

alegységének (β-alegység) van tirozin-kináz aktivitása, valamint ez utóbbiakon találhatók tirozin 

foszforilációs helyek. Ennek megfelelően az IR heterotetramer szerkezetű 300-400 kDa 

molekulatömegű glikoprotein. Az extracelluláris térben elhelyezkedő α-alegységek felelősek az 

inzulin kötéséért, a β-alegységek foglalják magukban a transzmembrán régiót és a citoplazmában 

elhelyezkedő tirozin-kináz doméneket. Az alegységeket diszulfid hidak kötik össze (1. ábra). Az α-

alegységhez történő inzulinkötődés hatására bekövetkező konformáció-változás idézi elő a β-

alegység tirozin-kináz aktiválódását, majd ennek következtében a β-alegységek több helyen, tirozinon 

történő keresztfoszforilációját. Ebben az értelemben az IR allosztérikus enzimként funkcionál, 

amennyiben a (regulátor) α-alegység gátolja a (katalitikus) β-alegység tirozin-kináz aktivitását. 

Inzulinkötés hatására ez a gátlás megszűnik és a tirozin-kináz aktiválódik. 
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1.ábra. Az inzulin receptor szerkezete   Az inzulin receptor két α és két β láncból áll. A β láncok 

tirozin- (Tyr) kináz doméneket tartalmaznak, illetve több helyen is tirozinon foszforilálódhatnak. 

 

A foszfotirozinok létrejötte alkalmassá teszi az IR-t SH2 doménnel (src – /az első felfedezett 

onkogéntermék/ – homology 2 domain) rendelkező (foszfotirozinokhoz kötődő) adapter fehérjék 

kapcsolódására. A foszfotirozinokon keresztül kötődő adapter fehérjék között a legfontosabbak az 

inzulin receptor-szubsztrátok (IRS). Emellett azonban ily módon az IR-hez más fehérjék is 

kötődhetnek, mint pl. a Cbl adaptor fehérje, amely részt vesz a GLUT4 kihelyeződésének 

szabályozásában. 

 

Az IR szerkezetének változása, az IR számának csökkenése cukorbetegséghez vezet. Magas 

inzulinszint IR down regulációt okoz. Az IR β alegysége több szerin/treonin protein kináz szubsztrátja 

(PKA, PKC). A szerinen, treoninon történő foszforiláció gyengíti a jeltovábbítást.  
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Ismert, hogy SOCS („suppressor of cytokine signalling”) fehérjék kötődnek az IR egyik dokkoló 

helyének foszfotirozinjához és ezzel gátolják az adapter fehérjék kötődését. Így a SOCS fehérjék 

negatív regulátorok, ugyanakkor viszont expressziójukat az inzulin fokozza. 

 

Az inzulin receptor szubsztrát (IRS) fehérjék 

 

Az IR-hez kötődő fehérjék közül az inzulin jelátvitel szempontjából kiemelkedő jelentőségű az IRS. 

Négy IRS izoforma (1-4) ismert, közülük az IRS1 és IRS2 jelentőségét bizonyították az inzulin 

különböző hatásaiban. Hiányuk – IRS1-, IRS2-„knockout” egereken vizsgálva – többek között a 

növekedés visszamaradását, inzulinrezisztenciát, cukorbetegség kifejlődését okozza. Az IRS nem 

rendelkezik enzimaktivitással; a „dokkoló” fehérjék közé tartozik. 

 

Az IRS PH és PTB doméneket, valamint több foszforilálható tirozint és szerint tartalmaz. A 

foszfotirozinokat tartalmazó IR-hez történő kötés a PTB („phosphotyrosine binding”) doménen 

keresztül történik. Az IRS izoformák az N-terminális végükön elhelyezkedő PH („pleckstrin homology”) 

doménnel a sejtmembrán savanyú foszfolipidjeihez (foszfatidil-inozitol-foszfát, foszfatidil-szerin, 

foszfatidil-etanolamin) kapcsolódnak. Az IRS fehérjék C-terminális részében helyezkednek el a tirozint 

és szerint tartalmazó foszforilációs helyek. Ily módon az IRS tirozin és szerin/treonin protein kinázok 

szubsztrátja lehet. A tirozinon történő foszforiláció az inzulin jelpálya működésének, kialakulásának 

feltétele, viszont a szerinen történő foszforiláció a jelpályát gátolhatja. 

 

Az aktiválódott IR, mint aktiválódott tirozin kináz, az autofoszforiláció katalizálása mellett 

tirozino(ko)n foszforilálja az IR-hez kötődő IRS fehérjéket is. 

A tirozinon foszforilált IRS fehérjékhez további SH2 doménnel rendelkező fehérjék kötődhetnek. Több 

jelátviteli út aktiválódása történhet az IRS-hez a foszfotirozinokon keresztül történő kapcsolódás 

révén. Így kötődik és aktiválódik a foszfatidil-inozitol-3-kináz (PI3-kináz), továbbá SH2 doménnel 

kapcsolódik a Grb2 és az Nck. 
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Az IRS expressziója is változhat patológiás állapotokban. Hiperinzulinémia az IRS proteaszómális 

lebontásának fokozódását indukálja. Gyulladásos jelpályák a jun kináz (JNK) aktiválását okozzák, 

amelyek az IRS szerin foszforilációját idézik elő. Ezzel gyengül az inzulin jelátvitel. Ennek a 

mechanizmusnak szerepe van a 2-es típusú cukorbetegségben kialakuló inzulinrezisztencia 

létrejöttében. 

SOCS fehérjék is fokozzák az IRS proteaszómális lebontását.  

 

Tirozinon foszforilált IRS-hez kötődő fehérjékhez kapcsolódó jelátviteli utak 

1. Foszfatidilinozitol-3-kináz (PI3-kináz) útvonal – Akt aktiválódásA PI3-kinázok intracelluláris lipid 

kinázok, amelyek a foszfatidil inozitolt, illetve a foszfoinozitideket a 3’- hidroxil csoporton 

foszforilálják. A PI3-kináz egy katalitikus (110 kDa) és egy regulátor (85 kDa) alegységből áll. Az IRS 

tirozin foszforilációja esetén a PI3-kináz a regulátor alegysége SH2 doménjén keresztül kapcsolódik 

hozzá. A kapcsolódás a PI3-kináz katalitikus alegysége aktiválását, valamint a plazmamembránhoz 

történő transzlokációját eredményezi. A PI3-kináz aktiválása nyomán a katalitikus alegység a 

foszfatidilinozitol 4,5-biszfoszfátból (PI-4,5-P2) foszforilációval foszfatidilinozitol 3,4,5-triszfoszfát (PI-

3,4,5-P3) képződését katalizálja a plazmamembránban. A PI-3,4,5-P3 -t felismerő PH doménnel 

rendelkező fehérjék kihorgonyzódnak a plazma membránhoz. Ilyen fehérjék a foszfoinozitid-függő 

kináz 1 (PDK-1), az Akt (más néven protein kináz B), továbbá egyes protein kináz C izoenzimek, mint 

PKCζ, vagy PKCλ. A PI3 kináz azonban a  foszfatidil-inozitol-kináz aktivitás mellett szerin-protein-kináz 

doménnal is rendelkezik, amelynek szubsztrátja többek között az IRS. Mivel az IRS szerinen történő 

foszforilációja az inzulin jelpályát gátolja, ez negatív feed back szabályozást tesz lehetővé.  
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2. ábra Az inzulin jelátvitel során aktiválódó legfontosabb enzimek, szabályozó fehérjék. (a 

rövidítések a szövegben megtalálhatóak)  

 

A PI3-kináz út meghatározó protein kináza az Akt. A PI3-kináz különböző protein kinázok, a PDK-1, 

valamint a rictor-mTOR („mammalian target of rapamycin”) kináz-komplex aktiválásán át idézi elő az 

Akt szerinen és treoninon történő foszforilációját, és ily módon aktiválódását. Az Akt egy 

szerin/treonin protein kináz. A foszforilálódott, aktiválódott (2. ábra) Akt disszociál a plazma 

membránról és számos fehérjét foszforilál a citoszolban és a magban. Ezek a fehérjék részint 

enzimek, részint szabályozó funkciókat töltenek be többek között az apoptózisban, sejt ciklusban, 

oxidatív stressz elleni védelemben, illetve az intermedier anyagcserében. 

A PI3 kináz működése csökken cukorbetegségben, illetve elhízásban. 
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A glikogén szintáz kináz-3 (GSK3) foszforilációja  

A citoplazmában Akt szubsztrát a glikogén szintáz kináz-3 (GSK3). A GSK3 foszforilálja és inaktiválja a 

glikogén szintázt, amely a glikogénszintézis kulcsenzime. Tehát a GSK3 gátolja a glikogénszintézist. Ha 

az Akt foszforilálja a GSK3-t azzal inaktiválja azt. Így a glikogénszintézis felszabadul a gátlás alól, és az 

inzulin így fokozza a glikogenezist.  

 

Ezen túlmenően a GSK3 más fehérjéket is foszforilál, amelyek nem a glikogén-anyagcserével vannak 

összefüggésben. Így a GSK3 foszforilálja a tanszláció iniciációs faktor eIF2B-t, ami egyben gátolja a 

faktor működését a guanin nukleotid csere blokkolása révén. Így a GSK3 gátlásával a fehérjeszintézis 

fokozódik.  

 

Forkhead transzkripciós faktorok (FOXO) foszforilációja 

 

Az inzulin a glikogénszintézis fokozásán túlmenően gátolja a glukóztermelést májban a glikogenolízis 

és a glukoneogenezis gátlásával. Ezek a mechanizmusok hozzájárulnak az inzulin vércukorszint-

csökkentő hatásához. A glukoneogenezis gátlása a génexpresszió szintjén történik elsősorban a 

glukoneogenezis kulcsenzime, a foszfoenolpiruvát karboxikináz (PEPCK) képződésének gátlása útján. 

Akt hatására forkhead transzkripciós faktorok (FOXO) foszforilálódnak. A FOXO transzkripciós 

faktorok több enzim – így a glukóz-6-foszfatáz, PEPCK – expressziójának fokozásában vesznek részt. 

Ezen túlmenően számos, többek között proapoptotikus, sejt ciklust gátló, oxidatív stresszt gátló 

(szuperoxid-dizmutáz) fehérjék transzkripcióját is serkentik. Az Akt hatásra foszforilálódó FOXO 

kikerül a magból, így nem kötődik a DNS-hez, és a citoszólban ubikvitinálódik és lebomlik. Ezzel a 

FOXO hatásához kötött génexpressziós folyamatok gyengülnek. 

 

Inzulin jelpálya szerepe a GLUT4 plazma membránba történő transzlokációjában 

 

A fokozott glikogénszintézishez glukózra van szükség. Zsír- és izom-szövetben az inzulin egyik 

legfontosabb hatása a glukózfelvétel fokozása a GLUT4 glukóztranszporter plazmamembránba való 

kihelyezésével. Ez igen bonyolult folyamat, amelynek során vezikuláris transzport útján jut el a GLUT4 
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a Golgi hálózatból a plazma membránba. Az inzulin jelpályában ennek szabályozásában két útvonal 

szerepét bizonyították. Az egyik a GLUT4 Golgi hálózatból való transzlokációját, a másik – PI3-kináz 

aktiválásától független út – a GLUT4 plazma membránhoz történő fúzióját segíti elő. 

A PI3-kináz útvonal aktiválása foszforilációs szabályozások révén gyorsítja a GLUT4 transzlokációt. Az 

AS160 („Akt substrate of 160 kDa”) fehérjét az Akt foszforilálja, továbbá e fehérje rendelkezik GAP 

(„GTPase activating protein”) doménnel is. Szerepe az inzulin hatására bekövetkező GLUT4 Golgi 

hálózatból való kihelyeződésének molekuláris mechanizmusában van. A PKD1 a PKCλ-t is foszforilálja, 

amely PH doménje révén szintén kapcsolódik a PI3-kináz hatására foszforilálódó PI-3,4,5-P3-hoz. 

Ennek is szerepe van a GLUT4 transzlokációjában. Mind az AS160, mind a PKCλ a GLUT4 

transzlokációban a vezikuláris transzportot meghatározó Rab fehérjéken keresztül hat. Az AS160 

gátolja a Rab fehérjéken keresztül a GLUT4 tartalmú vezikulák Golgi hálózatból való kiáramlását. Akt 

hatására azonban a foszforilálódott AS160 aktivitása gátlódik. Így az Akt egy gátlás felfüggesztése 

révén fokoz. A Rab4 pedig foszforilálódik aktiválódott PKCλ hatására, ami szintén elősegíti, gyorsítja a 

GLUT4 kihelyeződését. 

 A másik útvonal a Cbl/CAP/CrkII/C3G/TC10 út. Az aktivált, autofoszforilálódott IR-hez a Cbl is kötődik 

komplexben a CAP („Cbl associated proteins”) és APS fehérjékkel. A Cbl egyben szubsztrátja is az IR-

nek. A aktivált IR hatására tirozinon foszforilálódott Cbl disszociál az IR-ről és az adapter fehérje CrkII 

révén a plazmamembrán lipid tutajokhoz kapcsolódik a C3G-vel (GDP/GTP csere faktor) együtt. A C3G 

a lipid tutaj mikrodoménnel asszociált TC10 G fehérjét aktiválja. Ez teszi lehetővé a Golgi hálózatból 

érkező GLUT4 fúzióját a plazmamembrán lipid tutajához.  

A fehérjeszintézis fokozása 

Az inzulin jelpálya egyik legfontosabb hatása a foszforilált Akt útján történő mTOR-raptor kináz 

komplex aktiválása. Akt szubsztrátja a TSC2 („tuberous sclerosis complex 2”) fehérje, amely aktiválva, 

foszforilálva a TSC1-TSC2 komplex Rheb-et (kis G fehérje – „Ras homologue enriched in brain”) 

aktiváló GAP („GTPase-activating protein”) aktivitását gátolja. Így a GTP- Rheb felhalmozódik és 

aktiválja az mTOR-raptor kináz komplexet. Ennek hatására egy transzlációs iniciációs faktor, a 4E-BP1 

(„eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1”) és a p70S6kináz  foszforilációja révén az 

Akt fokozza a fehérjeszintézist.  

Az mTOR-raptor kináz komplex meghatározó szabályozója a sejt növekedésnek. A növekedési 

faktorok mellett aktivitását a táplálék- és energiaellátottság szabályozza.  Az inzulin emellett serkenti 

az aminosavfelvételt, gátolja a fehérjelebontást és más úton is stimulálja a fehérjeszintézist. 
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Más Akt hatások 

Akt hatásra más proapoptotikus fehérjék is közvetlenül foszforilálódnak, inaktiválódnak így a BAD 

(„BCL2-antagonist of cell death”). Az Akt a zsírsavszintézist az ATP-citrát-liáz aktiválásával serkenti.  

Az inzulin a lipidszintézist azonban elsősorban a lipidszintézist fokozó „sterol regulatory element 

binding protein” (SREBP)-1c transzkripciós faktor aktiválódásának és képződésének serkentésével 

emeli. A SREBP-1c mennyiségét fokozó inzulin hatás pontos molekuláris mechanizmusa még nem 

ismert. A SREBP fehérjéket komplexben egy aktiválásukért felelős Scap (SREBP cleavage activating 

protein) fehérjével az ER membrán fehérje Insig tartja az ER-ben. Alacsony szterol szint esetén a 

komplex disszociál az Insigről és vezikuláris transzport útján a Golgi-ba jut, ahol proteolitikusan a 

SREBP aktiválódik és érett transzkripciós faktorként a magba jut.       

2. Grb2/Sos komplex kötődése – MAP kináz kaszkád aktiválása – mitogén hatások 

Az aktiválódott tirozinon foszforilált IRS1-hez a Grb2/Sos komplex is kötődhet. Ennek hatására 

guanin-nukleotid csere fokozása nyomán bekövetkező Ras aktiválódás után a MAP kináz kaszkád 

aktiválódik. Ennek során transzkripciós faktorok aktiválódnak a magban. Ez az inzulin válasz sejttípus-

függő.  

3. Nck adapter fehérjék kötődése 

Az IRS fehérjékhez történő SH2 és SH3 doménnel rendelkező Nck adapter fehérje kötődés az aktin 

citoszkeleton rendszer inzulinfüggő szabályozásához vezet. Az SH3 domén révén GTP GDP csere 

fehérjék aktiválnak kis, Rho családhoz tartozó G fehérjéket.   

Az inzulin jelátvitel negatív szabályozói 

 A foszfatidil-inozitol 3,4,5-triszfoszfát defoszforilációja PTEN-nel, amely egy 3’ foszfatáz, valamint 5’ 

foszfatáz SHIP fehérjékkel, amelyek SH2 doménnel rendelkeznek, gyengítik az inzulin jelátvitelt. 

PPARγ agonisták gátolják a SHIP2 expresszióját és ezért inzulinszenzitizálók, javíthatják az 

inzulinérzékenységet. Emellett ismert az inzulin-IR komplex endoszómális internalizációja és 

degradálódása.  
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A NUKLEOTID-ANYAGCSERE BETEGSÉGEI  

Dr. Staub Mária és Dr. Keszler Gergely 

 

A sejtek nukleotid-anyagcseréje rendkívül összetett, folyamatos és jól szabályozott 

enzimreakciók összessége, amely magában foglalja a purin- és pirimidin-nukleotidok de novo 

bioszintézisét, a mentő (salvage) reakciókat, valamint a nukleotidok ill. nukleozidok 

egymásba történő átalakítását és végül a lebontásukat. A szabad bázisok és nukleozidok 

újrahasznosítása  lehetővé teszi az energetikailag jóval kedvezőbb nukleotidellátást. 

Az egyes szövetek nukleotid-szintézise különböző. A májban a de novo bioszintézis dominál, 

míg a központi idegrendszerben, az immunsejtekben (limfociták, polimorfonukleáris sejtek), 

a vörösvértestekben, a vastagbélben és az izomban a mentő reakciók vannak túlsúlyban. A 

dezoxiribonukleotidok szintézisét döntően a ribonukleotid-reduktáz katalizálja, amely S-fázis-

specifikus enzim, ennek megfelelően döntően a DNS-szintézis hatalmas nukleotidigényét 

elégíti ki. Nyugvó sejtekben a DNS-hibák javításához van szükség dezoxinukleotidokra, amit a 

mentő reakciók fedeznek.   

A kész nukleotidok legnagyobb mennyiségben a DNS- és RNS-szintézis prekurzorai, 

energiaforrások (ATP, GTP), jelátvivő molekulák (cAMP, cGMP), valamint a szénhidrát-, lipid- 

és fehérje-anyagcsere aktivátorai (UDP-cukrok, CDP-alkoholok és CDP-diacil-glicerin stb.).  

A nukleotidok intracelluláris koncentrációja a bioszintetikus és lebontó útvonalak 

aktivitásának a függvénye. A táplálékból vagy az endogén nukleotidok bontásából származó 

nukleozidok foszforolízissel a megfelelő nukleobázisokká és ribóz-1-foszfáttá bomlanak a 

purin- illetve a pirimidin-nukleozid-foszforiláz révén. A (dezoxi)adenozin ebből a 

szempontból kivételt képez, mert a foszforolízis előtt (dezoxi)inozinná dezaminálódik. A 

keletkezett nukleobázis mentő reakciók segítségével újrahasznosítható, illetve húgysavvá 

oxidálódhat (purinok), vagy a gyűrű felhasadásával keletkező kismolekulák az intermedier 

anyagcserében hasznosulhatnak (pirimidinek). A ribóz-1-foszfát könnyen átalakul ribóz-5-

foszfáttá, amely újra bekapcsolódhat a nukleotid-szintézisbe, vagy a pentóz-foszfát-

útvonalon keresztül glikolitikus intermedierekké alakulhat. A folyamatok szabályzásával 

kapcsolatban elmondható, hogy míg a de novo és salvage bioszintetikus utakat a nukleotid-

végtermékek negatív visszacsatolással szabályozzák, addig a lebontás sebességét elsősorban 

az elérhető szubsztrátok koncentrációja határozza meg. 

Érthető, hogy e bonyolult és teljes egészében még ma sem ismert mechanizmusok számos 

genetikai anyagcsere-betegség alapját képezhetik. Szerencsére ezek a kórképek a köszvény 

kivételével viszonylag ritkák, legtöbbjük azonban nagyon súlyos állapot, ami ezen enzimek 

anyagcserében betöltött fontos szerepét is alátámasztja. A betegségek klinikai képéről 

rengeteg adat áll rendelkezésünkre, azonban mind a mai napig erősen hiányos a tudásunk 

arról, hogy a molekuláris szintű eltérések miképpen eredményezik a klinikailag jól körülírható 
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hematológiai, neuropszichiátriai stb. kórképeket. Az alábbiakban csupán a legfontosabb – és 

legjobban feltérképezett – betegségek kerülnek tárgyalásra, különös tekintettel azok 

patobiokémiai hátterére. 

A purin-nukleotid-anyagcsere legismertebb károsodásai 

 

• köszvény, hiperurikémia  – arthritis urica, urát-nefropátia és -nephrolithiasis 

• hipoxantin-guanin-foszforibozil-tanszferáz (HGPRT)- hiány – Lesch-Nyhan-szindróma 

• adenozin-dezamináz (ADA) -hiány –  immundeficiencia (SCID) -szindróma 

• purin-nukleozid-foszforiláz (PNP) -defektus – a celluláris immunitás károsodása 

• dezoxiguanozin-kináz és timidin-kináz-2-hiány – mitokondriális DNS-depléciós    

szindróma (MDS) 

• adenin-foszforibozil-transzferáz (APRT) -hiány – 2,8-dihidroxiadenin-nephrolithiasis 

• myoadenilát-dezamináz (AMP-DA) -hiány – a purin-nukleotid-ciklus zavara 

• xantin-oxidáz-hiány – örökletes xantinuria 

• adeniloszukcinát-liáz-hiány  

• foszforibozil-pirofoszfát-szintetáz-hiány 

 

Hiperurikémia,  köszvény 
 

A húgysav a purinbázisok lebontásának végterméke, amely emberben – a szteránvázhoz 

hasonlóan – nem bontható tovább. Az urikáz-aktivitás mintegy 8 millió évvel ezelőtt 

bekövetkezett elvesztése erősen sérülékennyé tette a főemlősöket a húgysav 

felhalmozódásával szemben, amit csak részben kompenzált a húgysav xantinná történő 

visszaredukálásáért felelős xantin-oxidoreduktáz-enzim elvesztése az evolúció során. A vese 

felelős a húgysavkiválasztás kétharmadáért (napi 400-600 mg), a többi az epével és a 

széklettel választódik ki. A húgysav rossz vízoldékonysága (7 mg/dl) miatt a vér pH-értékénél 

gyakorlatilag telített oldatot képez, így már a szérum urátszintjének enyhe emelkedése 

esetén is fennáll a húgysavkristályok kicsapódásának veszélye. A köszvény a purinanyagcsere 

leggyakoribb, genetikai vagy szerzett zavara, lényegében az urátkristályok okozta ízületi 

gyulladással és vesekárosodással jellemezhető krónikus megbetegedés.   

A vér és a testnedvek húgysavtartalmát alapvetően a húgysav termelésének és 

kiválasztásának egyensúlya szabja meg, ennek megfelelően a plazma emelkedett 

urátszintjéért a húgysav túltermelése és/vagy csökkent kiválasztása lehet a felelős. 
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Fokozott húgysavtermeléshez vezető állapotok 

 

I. A de novo és mentő reakcióutak ismert enzimopátiái (primer köszvény, az összes 

köszvényes eset mintegy 20-25%-a) 

1. A PRPP-szintáz túlműködése 

a. az enzim Vmax-értéke megnövekszik 

b. az AMP, GMP és IMP-közvetítette feedback gátlás károsodott 

c. az enzim ribóz-5-foszfátra vonatkozó KM-értéke csökkent 

Ez az anyagcserezavar X-kromoszómához kötötten öröklődik, ennek megfelelően 

a fiúcsecsemők érintettek. A húgysav-túltermelés mellett siketség, fejlődési 

visszamaradottság, ataxia és morfológiai eltérések is jelentkezhetnek. 

 

2. A glutamin-PRPP-amidotranszferáz feedback gátlómechanizmusának csökkent 

érzékenysége 

 

3. A HGPRT részleges hiánya 

A legfontosabb purinmentő enzim csökkent aktivitása nyomán a hipoxantin és 

guanin nagy része a nukleotidokká történő átalakulás helyett uráttá oxidálódik. 

Ezzel párhuzamosan kevesebb IMP és GMP keletkezik, kevésbé gátlódik a de novo 

purinszintézis, ami purin- és következményes urát-túltermelést von maga után.  

 

4. Az adenin-foszforiboziltranszferáz teljes vagy részleges hiánya 

Ebben az esetben az adeninbázisok újrahasznosítása nem történik meg, és a 

HGPRT-hiányállapothoz hasonló mechanizmusok révén alakul ki a köszvény. 

 

5. A xantin-oxidáz genetikai eltérésekből fakadó túlműködése 

 

II.  Az intermedier anyagcsere egyéb ismert enzimdefektusai (szekunder köszvény) 
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1. Fruktóz-intolerancia (aldoláz B-hiány) 

Az aldoláz B hiányában fruktóz-1-foszfát halmozódik fel a májsejt citoplazmájában 

(foszfát-szekvesztráció, „foszfátcsapda”). Anorganikus foszfát hiányában nincsen 

lehetőség az ATP újraszintézisére, így a regenerálódásra képtelen ADP és AMP 

húgysavvá alakul (l. az Orvosi Biokémia tankönyv 2-237. és 2-238. ábráit). 

Mivel a fruktóz anyagcseréjében az aldoláz B katalizálta lépés a leglassúbb, 

nagyobb mennyiségű fruktóz fogyasztása is a fruktóz-1-foszfát átmeneti 

felhalmozódását és purindegradációt eredményezhet (fruktóz-indukálta 

hiperurikémia). 

 

2. Von Gierke-kór (a glukóz-6-foszfatáz hiánya) 

A glukoneogenezis utolsó enzimének kiesése esetén glukóz-6-foszfát halmozódik 

fel a citoplazmában, amely a glikogén-szintézis aktiválása mellett piruváttá 

bomlik, ami a tömeghatás törvénye miatt a laktát-dehidrogenáz segítségével 

tejsavvá redukálódik. A glukóz-6-foszfát egy nem elhanyagolható része a glukóz 

direkt oxidációja révén ribóz-5-foszfáttá alakul. Utóbbi a foszforibozil-pirofoszfát 

prekurzoraként aktiválja a purinok de novo szintézisét. A következményes 

hiperurikémia egyrészt a feleslegben keletkező purinbázisok gyors lebomlásának 

következménye, valamint a laktátacidózis meggátolja a húgysav vizeletbe történő 

kiválasztását (lásd a továbbiakban). 

  

3. A zsírsavoxidáció zavara (közepes szénláncú zsíracil-KoA-dehidrogenáz-hiány) 

A redukáló ekvivalensek (NADH és FADH2) csökkent ütemű képződése különösen 

izommunka során nem teszi lehetővé az ATP gyors regenerálódását, így az ADP és 

ATP húgysavvá alakul. Az energiahiány miatt izomfájdalmak és görcsök lépnek fel, 

a szérumban pedig megemelkedik a harántcsíkolt izom károsodására utaló 

biokémiai markerek szintje (kreatin-kináz, mioglobin, troponinok).  

 

III.  Nagy tömegű purinbázis lebomlása 

 

1. Alkoholizmus (fokozott purin-katabolizmus) 

Az etanol fokozatos oxidációja során nagymennyiségű ecetsav-molekula 

keletkezik a májsejtekben, amelyeket az acetát-tiokináz (acetil-KoA-szintetáz) az 

intracelluláris acidózis elkerülése érdekében, a hosszú szénláncú zsírsavak 
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aktiválásának analógiájára acetil-KoA-vá alakít. Az ehhez szükséges nagy 

mennyiségű ATP-ből rövid idő alatt sok AMP, majd annak lebomlása révén 

húgysav keletkezik. Az ATP újraképződését az alkoholos májkárosodás, különösen 

a mitokondriumok károsodása is hátráltatja. 

 

2. Tumorlízis-szindróma (a pusztuló tumorszövetből felszabaduló purinbázisok 

fokozott lebomlása). Általában a vérképző rendszerből kiinduló proliferációs 

kórképek (akut és krónikus mieloid és limfoid leukémia, policitémia, egyéb 

mieloproliferatív betegségek), de egyéb, fokozott sejtpusztulással járó 

állapotok is kiválthatják (szarkoidózis, pikkelysömör). Különösen a 

daganatellenes kezelések során lehet vele gyakran találkozni. 

 

A húgysav kiválasztásának zavara 

 

A húgysavat meglehetősen bonyolult és több ponton finoman szabályozott 

transzportrendszerek választják ki a vesében. A glomerulusokban a glukózhoz hasonló 

módon az urát teljes mennyisége átfiltrálódik a bazális membránon, majd a proximális 

tubulus területén a filtrált mennyiség közel 99%-a visszaszívódik a nátriumfüggő URAT-1 

transzporter segítségével (pre-szekretórikus reabszorbció). Ezt követi a teljes urát-pool kb. 

50%-ának (naponta átlagosan 500 mg) tubuláris szekréciója, amelyért döntően a hUAT 

(human uric acid transporter; uromodulin) és az MRP-4 membránfehérjék felelősek. Ezt 

követően a szekretált mennyiség 80-90%-a újra visszaszívódik, míg 10-20%-a kerül 

véglegesen a vizeletbe.  

 

A proximális tubulus apikális membránjában található URAT-1 fehérje szerves anion 

antiporter, amely az urát lumenből történő felvételéhez kapcsoltan egy szerves aniont, 

általában laktátot transzportál a filtrátumba. Az antiporter probeniciddel, az angiotenzin-II-

receptor blokkoló losartannal és szulfinpirazonnal gátolható. A sejt belsejébe került húgysav 

a bazolaterális membrán OAT3 antiporterén keresztül hagyja el a tubulussejtet, és vele 

szemben egy szerves anion jut be a citoplazmába. Alternatívaként az UAT urát-uniporter 

jöhet még számításba, amely facilitált diffúzióval juttatja vissza az urátot a keringésbe. 

Megfigyelték, hogy a szérum húgysavszintje férfiakban a pubertást követően megemelkedik, 

míg nőkben a menopauzát követően lecsökken. Ennek hátterében az állhat, hogy az 

androgén hormonok serkentik az URAT-1 expresszióját, míg az ösztrogének gátolják azt. Az 

emberi URAT-1 transzporter eddig leírt mutációi csökkent húgysavfelvétellel járnak, tehát 
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hiperurikozuriát és hipourikémiát eredményeznek. A csatorna funkciónyerő mutációi és 

polimorfizmusai elméletileg hiperurikémiát okozhatnának, azonban emberben efféle 

eltéréseket még nem sikerült azonosítani. 

 

A húgysav tubuláris szekréciójáért elsősorban a Henle-kacs vastag felszálló szegmensében 

található NPT1 (uromodulin, UMOD, Tamm-Horsfall-protein) apikális transzporter a felelős, 

amelynek mutációi a hiperurikémiával és progresszív vesekárosodással járó familiáris 

juvenilis hiperurikémiás nefropátiát (Bartter-szindróma), illetve a medulláris cisztás 

vesebetegség (MCKD) változatait okozzák. Az utóbbi időben számos pontmutációt írtak le az 

uromodulin 4-es és 5-ös exonjainak területén, amelyek általában cisztein aminosavakat 

érintenek. Ezek a pontmutációk az uromodulin intracelluláris transzportjának súlyos 

károsodását és a fehérje endoplazmás retikulumban történő felhalmozódását okozzák, ami 

ER-stresszt vált ki és a vese parenchimasejtek hialinos degenerációját okozta. 

 

A húgysavkiválasztás zavarait a következőkben foglaljuk össze. 

  

      I.           Krónikus veseelégtelenség  

II.      Familiáris hiperurikémiás nefropátia (a húgysav tubuláris transzportjáért felelős              

uromodulin mutációja) 

III. A proximális tubulus szerves anion-transzporterén a húgysavval kompetáló 

szerves savak jelenléte 

1. Metabolikus acidózis (laktát, propionát, metilmalonát, ketontestek 

megjelenése éhezésben vagy diabetesben stb.) 

2. Savas gyógyszermetabolitok jelenléte (pl. thiazid- és kacsdiuretikumok, 

probenicid, nikotinsav vagy penicillinek szedése) 

      IV.       A húgysavkiválasztás egyéb zavarai (ólom- vagy berilliummérgezés, terhességi     

                  toxikózis (preeklampszia), dehidráció, vízhajtó gyógyszerek túladagolása) 

 

A klinikai gyakorlatban a köszvény primer és szekunder változatait szokták elkülöníteni; 

primer köszvény alatt a nukleotid-anyagcsere enzimeinek kóros működése nyomán fellépő (a 

fenti táblázat I. része), illetve az ismeretlen eredetű köszvényt értjük, míg az összes többi 

eset – amikor a betegség egy másik kóros állapot következtében lép fel – másodlagos 
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köszvénynek tekintendő. A másodlagos köszvény jóval gyakrabban lép fel, az esetek mintegy 

75-80 százaléka ebbe a kategóriába sorolható. Ez a kóroktani terminológia természetesen 

nemcsak a köszvény kapcsán, hanem az orvostudomány valamennyi területén általános 

érvényű. 

 

A klinikai tünetek az emelkedett húgysavszint és az urát rossz vízoldékonyságának a 

következményei, szoros összefüggés azonban mégsem mutatható ki az urát szérumszintje és 

a betegség súlyossága között. 

1. A köszvény általában akut ízületi gyulladásos rohammal kezdődik, amelyet az ízületi 

folyadékból kicsapódó mononátrium-urát-monohidrát-kristályok váltanak ki (kémiai 

gyulladás). Ezeket a kristályokat az ízület punkciójával nyert folyadékból polarizációs 

mikroszkóp segítségével lehet kimutatni, a látótérben jellegzetes, tű alakú, kihegyezett végű 

kettősen fénytörő kristályokat lehet megfigyelni. Ha a polarizált fény síkja a kristály 

hossztengelyével párhuzamos, akkor pirosas-sárga, ha merőleges, akkor kék színben tűnnek 

elő (1. ábra). 

 

 
1. ábra. Kettősen fénytörő urátkristályok  
köszvényes beteg ízületi folyadékában 

         2. ábra. Akut köszvényes ízületi gyulladás a lábon 
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3. ábra. Köszvényes csomók a fülkagylón 

 

 

 

Elsősorban az alacsonyabb hőmérsékletű perifériás ízületek érintettek (a húgysav hidegen 
rosszabbul oldódik); jellemző az öregujj ízületének fájdalmas gyulladása (podagra, 2. ábra), de 
akár a fülkagylón is megjelenhetnek a fájdalmas köszvényes csomók (3. ábra). Az érintett 
ízületek duzzadtak, rendkívül érzékenyek, felettük a bőr feszes, meleg, sötétvörös; a láz akár a 

39 °C-ot is elérheti. 

2. A krónikus deformáló arthritis többszörös akut fellángolás nyomán  keletkezik.  A  tömeges 
urátlerakódások (tophusok) körül makrofágok, óriás- és hízósejtek, később fibroblasztok részvételével 
gyulladásos reakció lép fel (granulóma), amely az ízületi felszín pusztulásához vezet. Az ízület erősen 
eldeformálódik, mozgásai erősen beszűkülnek és komoly fájdalommal járnak (4. ábra). 

 

 

 

 

 

4. ábra. Köszvényes csomók a kéz ízületein 
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3. A másik fontos célszerv a vese; a kristályok kicsapódása a veseműködés beszűkülésével járó urát-
nefropátiát, tubuláris elzáródásokat, nefroszklerózist és urátkövek megjelenését okozza (5. és 6. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra. A vesetubulus lumenét teljes egészében kitöltő, homogén eozinofil festődésű urátkristály 

 

Az urát okozta proximális tubulussejt-károsodás összefüggésben lehet azzal a ténnyel, hogy az urát 
reabszorpcióját végző sejtek különösen magas húgysav-koncentrációnak vannak kitéve. Egészen ritka 
esetben nefrózissal járó AA-amiloidózis is jelentkezhet, ami azt jelenti, hogy a veseállományban a 
szérum amiloid A fehérje részleges hasításakor keletkező fibrilláris AA-amiloid fehérjék rakódnak le. 
A tubuláris húgysavkicsapódás legfontosabb oka a vizelet túl savas pH-ja (<5,5), ami azonban 
szisztémás acidózissal nem magyarázható. A jelenség pontos oka nem ismert, azonban az erre 
hajlamos betegek az átlagosnál kevesebb ammóniumiont választanak ki a vizeletbe. Elképzelhető, 
hogy a vese glutamináz-aktivitásának csökkenéséhez vezető polimorfizmusokkal állunk szemben. A 
vesében az ammónia szinte kizárólagos forrása a tubulussejtek glutamináz-aktivitása; a purin-
nukleotid-ciklus jelentősége – szemben az izomszövettel – a vesében elhanyagolható. További 
lényeges tényező, hogy hiperurikémia kapcsán urátsók, illetve húgysav kicsapódásának hiányában is 
megfigyelhető toxikus hatás: az oldott urát az arteriolák falában simaizomsejt-proliferációt, renális 
hipertenziót és permeabilitás-fokozódást eredményez, ami a szérum húgysavszintjének 
normalizálásával vagy ACE-inhibitorokkal visszafejleszthető.  
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6. ábra. Műtéttel eltávolított urátkövek és a vesemedence 

lumenét kitöltő kövek röntgenárnyéka natív felvétele 

 

 

4. Az 1950-es évek nagy epidemiológiai felmérései rávilágítottak az emelkedett húgysavszint és a 
kardiovaszkuláris kockázat összefüggésére, azonban nem tisztázódott, hogy a hiperurikémia a szív-
érrendszeri betegségek független rizikófaktora-e, vagy egyszerűen azok markere. Ez a kérdés azóta is 
erősen vitatott, és nincs konszenzus abban a tekintetben sem, hogy a hiperurikémiát a metabolikus 
szindróma részének kell-e tekinteni. Újabb adatok ugyanakkor amellett szólnak, hogy a húgysavszint a 
magasvérnyomás-betegséggel összefüggést mutat, így a serdülők körében diagnosztizált primer 
hipertenziós esetek 89%-ának hátterében hiperurikémiát azonosítottak. Ezzel összhangban áll az a 
megfigyelés, hogy a húgysavszint gyógyszeres csökkentésével az esetek 80%-ában el lehetett érni a 
vérnyomás normalizálódását. Állatkísérletek során már enyhe hiperurikémia is az endoteliális 
nitrogén-monoxid-szintézis csökkenését eredményezte. A metabolikus szindrómával is összefüggést 
találtak, nevezetesen az erősen lipogén fruktóztartalmú diéta az elhízás mellett emelkedett 
húgysavszintet is eredményez, ami egyebek mellett inzulinrezisztenciához és II-es típusú 
cukorbetegséghez is vezethet. Az inzulinrezisztencia pedig vissza tud hatni a szérum urátszintre, 
ugyanis a vese uráttranszportereinek expressziója transzkripciós szinten az inzulin kontrollja alatt áll. 

 

A köszvény diagnózisát a klinikai tünetek mellett a 450 μmol/l-t meghaladó plazma húgysavszint, a szérum 
gyulladásos markereinek emelkedett koncentrációja, az emelkedett fehérvérsejtszám, míg krónikus köszvényben 
ízületi képalkotó eljárások támasszák alá.  

Izotópdiagnosztikai módszerekkel a páciens teljes húgysavpoolja is meghatározható. A vizsgálathoz 15N-nel 
jelzett húgysavat adnak be intravénásan, majd annak a szervezet víztereiben történt egyenletes eloszlása után 
mérhető koncentrációjából meghatározható a húgysav teljes mennyisége. Értéke férfiakban 1200 mg-ig, nőkben 
600 mg-ig elfogadható, azonban súlyos köszvényben 30 ezer milligrammot (30 gramm) is mértek már.   
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A köszvény kezelésében a diétás megszorítások (alacsony purintartalmú ételek fogyasztása; hús, 

fruktóz és alkohol kerülése; fokozott folyadékbevitel) és a tubuláris húgysavszekréciót fokozó 

szulfinpirazon és probenecid mellett az allopurinol és alloxantin  döntő jelentőségű. Utóbbiak a 

hipoxantin és xantin analógjai (az N7 és C8-atomok felcserélésével vezethetők le, 7. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ábra. Az allopurinol és oxidációs terméke, illetve a febuxostat szerkezeti képlete 

 

A xantin-oxidáz szubsztrátjai, de az oxidált termék irreverzibilisen kötődik az aktív helyhez és bénítja 

az enzimet („öngyilkos enzim”). Az allopurinol különösen húgysav-túltermelés esetén hatásos, 

ilyenkor a vizelettel hipoxantin és xantin ürül, amelyek a húgysavnál sokkal jobban oldódnak vízben, 

így nem okoznak köszvényes tüneteket. A kezelés leggyakoribb mellékhatása, hogy paradox módon 

akut köszvényes rohamot válthat ki. Emiatt a köszvény kezelésében fokozatosan teret nyernek a 

xantin-oxidáz nem purinvázas gátlószerei is, mint pl. a 2-aril-tiazolkarboxilsav-származék febuxostat, 

amellyel kapcsolatban komolyabb mellékhatásokat még nem írtak le (7. ábra). 

A tumorlízis-szindrómában akutan jelentkező és életveszélyes komplikációkkal járó hiperurikémia kezelésére 

sikerrel alkalmazzák az urát-oxidáz rekombináns formáját, a rasburikázt (az urát-oxidáz génje egy nonsense 

mutáció következtében nem expresszálódik emberben). A rasburikáz a húgysavat az 5-10-szer jobban oldódó, 

így sokkal könnyebben kiválasztható allantoinná oxidálja (8. ábra). A rekombináns enzimmel történő kezelésnek 

számos előnye van az allopurinollal szemben: sokkal gyorsabb a hatása, már pár óra alatt normalizálja a szérum 

húgysavszintjét, és a xantin-felhalmozódás vesekárosító hatását, illetve a vizelet alkalizálását is elkerülhetjük. Ez 

utóbbi azért lényeges, mert alkalikus pH-értékeknél megnő a xantin- és kalciumkövek képződésének az esélye.  
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8. ábra. A húgysav átalakulása vízoldékony allantoinná a rasburikáz katalizálta reakció során 

 

Az akut köszvényes roham nem-szteroid gyulladásgátlókkal vagy a tubulin-polimerizáció gátlásán keresztül a 

fehérvérsejtek migrációját gátló kolhicinnel is kezelhető. Ízületi érintettség esetén kortikoszteroidok ízületi 

üregbe történő injektálása is szóba jöhet. Lényeges a diurézis fokozása (fokozott folyadékbevitel), illetve a 

vizelet alkalizálása is (sókeverékek), hiszen lúgos pH-n a húgysav deprotonált alakban fordul elő és oldhatósága 

kifejezettebb (9. ábra). 

 

9. ábra. A húgysav oxo-enol tautomériája és elektrolitos disszociációja lúgos közegben.  

A húgysav – a purin- és pirimidinbázisokhoz hasonlóan – laktim-laktám tautomériát mutat. Lúgos 

közeg elősegíti a laktim (enol) forma kialakulását. Az enolok gyenge savak, enyhén lúgos közegben 

disszociálnak, így alakul ki a húgysav anionja, az urát, amely vizes közegben a húgysavnál jobban 

oldódik és a szervezetben leggyakrabban nátriumsókat képez. 

Az eddig elmondottak alapján joggal tekinthetnénk a húgysavat az anyagcsere fekete bárányának, 

azonban jóval árnyaltabb a kép. Az utóbbi évek megfigyelései hívták fel a figyelmet arra, hogy az 

oxidatív stressz kivédésében a húgysav fontos szerepet játszik. Kísérletesen bizonyították, hogy az 

endogén húgysav még az aszkorbinsavnál is hatékonyabb antioxidáns, és lényeges szerepet játszik a 

membránperoxidáció, a methemoglobin-képződés, az érelmeszesedés és a nukleinsavak oxidatív 

károsodásának kivédésében. Ilyenkor a húgysav erélyes nem-enzimatikus oxidáció hatására vagy az 

„oxo-hem” katalízis révén allantoinná alakul. Az allantoin az emberi szervezetben kizárólag nem-

enzimatikusan képződik (a teljes mennyisége átlagosan 25 mg), mivel emberben nincsen urát-oxidáz 

(urikáz) enzim, a szérum allantoinszint mérése tehát az oxidatív stressz megbízható indikátora lehet. 

További érdekesség, hogy a főemlősök hosszabb élettartamát több kutató összefüggésbe hozza azzal, 
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hogy májukból eltűnt az urikáz-aktivitás. Az ennek következtében megemelkedett húgysavszint 

hatékony védelmet jelenthet az oxidatív károsodással szemben (10. ábra). 

 

 10. ábra.  A húgysav tökéletes oxidációja a madarakban és az emlősök túlnyomó többségében 

A puringyűrűt az urát-oxidáz (urikáz) allantoinná (2) hasítja (A), amelyben az allantoináz (B) 

elhidrolizálja a pirimidingyűrűt is, majd a keletkező aciklusos terméket (3) az allantoikáz enzim (C) 

oxálsav-szemialdehidre (4) és két molekula karbamidra hasítja, amelyeket az ureáz enzim (D) szén-

dioxidra és ammóniára bont. 

 

 

Lesch-Nyhan-szindróma 

 

A hipoxantin-guanin-foszforibozil-transzferáz enzim (HGPRT) veleszületett teljes hiánya okozta 
komplex kórkép; hiperurikémiával, szellemi visszamaradottsággal, mozgászavarokkal, sőt 
öncsonkítással jár. Az enzim részleges hiányának (heterozigóták) emelkedett plazma urátszint és 
ízületi gyulladás a következménye, így a köszvény egyik genetikai altípusához sorolható, ám 
neurológiai tüneteket ritkán okoz, öncsonkítás pedig ilyen esetben sohasem fordul elő. 

 

A HGPRT a hipoxantin- és guanin-bázisok újrahasznosításáért felelős; foszforibozil-pirofoszfát 
felhasználásával IMP-t és GMP-t képez (Orvosi Biokémia tankönyv, 2-224. ábra). Az enzimfehérje 
minden sejttípus citoplazmájában megtalálható, de expressziója nagyon különböző – legnagyobb 
mennyiségben az agyban és a herében fordul elő. A natív enzim homotetramer szerkezetű, alegységeit 
217 aminosav építi fel. A többi foszforibozil-transzferázzal nagyfokú szerkezeti hasonlóságot mutat; 
kilenc exonból és nyolc intronból álló génje az X kromoszóma hosszú karján helyezkedik el (Xq26-
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q27). KM-értéke a hipoxantinra nézve 5-17 μM, de természetes szubsztrátjai mellett kisebb affinitással 
számos purin-analóg foszforibozilálására is képes. A HGPRT a központi idegrendszerben 
mindenekelőtt a bazális ganglionokban expresszálódik. Az enzimdefektus jellegzetes idegrendszeri 
tünetei részben ezen lokalizációjával magyarázhatók. 

Molekuláris biológiai módszerekkel a gén területén 31 különböző mutációt derítettek fel, melyek a promotert és 
a kódoló szekvenciákat egyaránt érinthetik, az enzimaktivitás változó arányú csökkenését eredményezve. 
Pontmutációk okozta egyetlen aminosav-csere (pl. a Toronto-variánsban a 109-es glicin argininre történő 
szubsztitúciója) drasztikusan megváltoztathatja a natív enzim kinetikai paramétereit, antigenitását, 
elektroforetikus mobilitását és hőstabilitását. Emellett a gén teljes delécióját, exon-endoduplikációt, részleges 3’-
deléciókat és inszerciókat is kimutattak már. A felderített mutációk többsége (85%-a) ugyanakkor nem jár a 
génstruktúra jelentős megváltozásával.  

 

A kórkép gyakorisága 1/380.000 élveszületés, földrajzi eltéréseket nem mutat. A betegség tünetei az X-
kromoszómához kötött kórképekre jellemző módon szinte kizárólag férfiakban jelentkeznek, akik a hibás allélt a 
tünetmentes anyától öröklik (vagy nagyon ritkán a csírasejtvonalban lép fel mutáció). Az egészséges hordozók 
kiszűrése fibroblaszttenyészetek enzimaktivitásának meghatározásával lehetséges; ilyenkor az X-kromoszóma 
véletlenszerű inaktiválódása miatt a sejtek mozaikszerű aktivitást mutatnak. A prenatális diagnózis 
amnioncentezissel vagy chorionbiopsziával nyert magzati sejtekből enzimméréssel, vagy a jóval érzékenyebb 
PCR-RFLP alapú genotipizálással lehetséges, de a kórkép ritkasága s az invazív diagnosztika veszélyei miatt 
rutinszerűen nem alkalmazzák. 

 

A Lesch–Nyhan-szindróma a következő tünetekkel jellemezhető: 

 

I. Hiperurikémia 

A húgysav felhalmozódása az enzimhiányok klasszikus következményeivel (szubsztrátok 
felhalmozódása, termékek hiánya) nagyon jól magyarázható.  

1. HGPRT-aktivitás hiányában nem lehetséges a hipoxantin és a guanin újrahasznosítása. A 
felhalmozódó szabad bázisok húgysavvá bomlanak a guanáz és a xantin-oxidáz által katalizált 
reakciókban. 

2. Erősen emelkedik a másik szubsztrát, a foszforibozil-pirofoszfát (PRPP) koncentrációja, 
amely a PRPP-amidotranszferáz feed-forward aktiválásán keresztül gyorsítja a purinok de 
novo bioszintézisét. Ezen túl az adenin-foszforiboziltranszferáz aktivitása is emelkedik a 
PRPP-túltermelés következtében. A purin-túlprodukció pedig előbb-utóbb gyorsult 
katabolizmushoz vezet. 

3. Elmarad az IMP és a GMP szintézise, amelyek normál körülmények között fékeznék a de 
novo szintézis sebességét (Orvosi Biokémia tankönyv, 2-223. ábra). Ennek következtében a 
sejt szükségleteinél több purin-nukleotid keletkezik, amelyek végső soron húgysavvá 
bomlanak.   
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Az első figyelmeztető jel a vizeletből kicsapódó homokszerű húgysavkristályok megjelenése a 
pelenkán. Később a köszvényre jellemző vese- és akut ízületi elváltozások is kifejlődnek, azonban az 
ízületek krónikus, degeneratív érintettsége ritka.  

II. Idegrendszeri tünetek 

Az idegrendszeri tünetek megléte és súlyossága alapján a HGPRT-mutációk okozta kórképeket három 
csoportba sorolhatjuk. Érdekes módon a neurológiai eltérések akár teljesen hiányozhatnak is, ilyenkor 
Kelley-Seegmiller-szindrómáról (HRH, HGPRT-related hyperuricemia) beszélünk, de az esetek 
többségében neuropszichiátriai tünetek jelentkeznek: mentális retardáció, fokozott görcskészség és 
izomtónus-zavarok öncsonkítás nélkül; ezt a betegségcsoportot HRND-nek nevezi a szakirodalom 
(HGPRT-related neurological dysfunction). A legsúlyosabb, öncsonkítással járó idegrendszeri 
károsodások a Lesch-Nyhan-szindrómában láthatók. Az érintett újszülöttek gyakran teljesen 
egészségesnek tűnnek, a szellemi visszamaradottság csupán 3–6 hónapos kortól válik szembetűnővé; a 
gyermek nem tanul meg beszélni, IQ-ja nagyon alacsony érték (40-80). Az első életév során 
koordinálatlan, nagy amplitúdójú mozgáskombinációk figyelhetők meg (athetózis, chorea), később 
tónusfokozódás alakul ki fokozott görcskészséggel (piramidális és extrapiramidális tünetek). A 
motoros zavar annyira súlyos, hogy a Lesch-Nyhan-szindrómások gyakorlatilag kivétel nélkül 
járásképtelenek és egész életükben kerekesszékhez vannak kötve. A Lesch–Nyhan-szindróma 
legfenyegetőbb tünete az esetek 85%-ában megfigyelhető agresszió és öncsonkítás, mely 3-5 éves 
korban jelentkezik és kórjelző értékű. A betegek ajkukat és nyelvüket harapdálják, később ujjaikat és 
kezüket rágják, súlyos önsérüléseket okozva, gyakran a végtagok lekötözéséhez és a fogazat preventív 
eltávolításához kell folyamodni (11. ábra).  

  

11. ábra. Jellegzetes öncsonkításos sérülések Lesch-Níhan-szindrómában 
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Az öncsonkításos rohamokat gyakran környezeti ingerek provokálják; néha hónapokig nem 
jelentkeznek, máskor halmozottan fordulnak elő. Az öncsonkításos tünetek nem a fájdalomérzet 
hiányának következményei, a betegek megélik a saját maguk által okozott fájdalmat. Manapság az 
obszesszív-kompulzív zavarok körébe sorolják ezt a kórképet.  

Képalkotó vizsgálatokkal kimutatható, hogy az agy mérete lényegesen kisebb HGPRT-hiány esetén; különösen a 
nucleus caudatus és a putamen magok zsugorodása számottevő.   

HGPRT-t nem expresszáló dopaminerg neurontenyészetek vizsgálata rávilágított a dendritek arborizációjának, a 
szinapszisok kialakulásának zavarára, azonban ezeket az eredményeket génkiütött egereken nem sikerült 
reprodukálni.  

A likvor rutin laborvizsgálata normális értékeket ad, de a neurotranszmitterek lebomlási termékei kóros 
mennyiségben vannak jelen. A homovanillinsav és a 3-metoxi-4-hidroxi mandulasav csökkent szintje a 
dopaminerg és noradrenerg ingerületátvitel érintettségét jelzik, míg a szerotonin és annak inaktív metabolitja, az 
5-hidroxi-indolecetsav koncentrációját emelkedettnek találták. A Lesch-Nyhan-betegek központi 
idegrendszerében leírt biokémiai rendellenességek közül a hipoxantin emelkedett koncentrációjának 
tulajdonítanak különös jelentőséget. Kimutatták, hogy a hipoxantin befolyásolja a transzmembrán 
adenozintranszportot és a Na/K-ATPáz aktivitását, amit összefüggésbe hoztak a metabolit toxikus hatásával. 
Szövettanilag a bazális ganglionok dopaminerg neuronjainak pusztulása mutatható ki (ez jellemző Parkinson-
kórban is); ezzel magyarázhatók az akarattól független mozgások. A bazális ganglionok dopaminerg 
rendszerének funkcionális zavarát, a dopamin-transzporter denzitásának csökkenését pozitron-emissziós 
tomográfiás (PET) vizsgálatok is alátámasztják. 

Pinto és Seifert elmélete szerint feltételezhető, hogy a HGPRT-aktivitás hiánya guanin-nukleotid-hiányt idéz elő 
a bazális ganglionokban és a kérgi neuronokban, ezáltal károsodik a G-fehérjék működése, melyek a dopaminerg 
és noradrenerg jelátvitelben nélkülözhetetlenek. Mint ismeretes, a bazális ganglionok szinte kizárólag mentő 
reakciókkal fedezik nukleotidigényüket; érthető, hogy e forrás kiesése anyagcseréjük ilyen mélyreható változását 
okozza.  

Felmerült annak lehetősége is, hogy nagyon magas koncentrációja esetén a húgysav már prooxidánsként 
viselkedik, és ezáltal károsodnak a neuronok. Ennek viszont ellentmond az a tény, hogy köszvényben nem 
észlelhető neurotoxicitás, sőt számos kiemelkedő tehetség – Newton, Kant, Milton és Franklin – is súlyos 
köszvényben szenvedett. 

A Lesch-Nyhan szindróma patogenezisének jobb megértése érdekében egy farmakológiai és egy 
génkiütött állatmodellt is létrehoztak. Újszülött patkányokat 6-hidroxi-dopaminnal kezeltek, amely 
szer a katekolaminerg neuronokat károsítja és öncsonkító viselkedést idézett elő. Ezek az eredmények 
arra utalnak, hogy a dopaminhiány oki szerepet játszhat a betegség neurológiai tüneteinek 
kialakulásában. A HGPRT-hiányos egerek ugyanakkor nem mutattak idegrendszeri tüneteket, de 
életkoruk előrehaladtával egyre csökkent agyuk dopamintermelése. Emellett számos, a központi 
idegrendszerre jellemző gén expressziója is megváltozott a knockout egerekben. 
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III. A vérképz ő rendszer rendellenességei 

Az intenzív de novo purin-bioszintézis megnövekedett fólsavfelhasználással jár (12. ábra), így hosszú 
távon csökken a plazma folátszintje és megaloblasztos anémia alakul ki, amely fólsavpótlásra jól 
reagál. Emellett a fehérvérsejtek is károsodnak, pl. az IgG-t termelő B-limfociták kisebb aktivitásúak, 
így másodlagos fertőzések léphetnek fel. 

 

 

 

12. ábra. Perifériás vérkép Lesch-

Nyhan-szindrómával asszociálódó 

megaloblasztos anémiában. A 

hatalmas megaloblasztok mellett 

jellegzetesek a hiperszegmentált 

granulociták. 

 

 

A betegséget allopurinollal kezelik, mely a szérum és vizelet húgysav-koncentrációját jelentő-sen 
csökkentve megelőzi a hiperurikémia okozta vese- és ízületi károsodásokat, ezzel az enzimhiányos 
betegek életminőségét javítja. Sajnos az idegrendszeri tünetekre, amelyek nem az emelkedett 
húgysavszint következményei, nincsen hatással. A GMP- és IMP-pótlás sem vezetett eredményre, így 
csupán tüneti kezelésre van lehetőség. Az agresszivitást 5-hidroxi-triptofánnal, a szerotonin-szintézis 
előanyagával, illetve erős nyugtatókkal próbálják csökkenteni. Döntő áttörés valószínűleg csak a 
hiányzó enzimműködés helyreállításával érhető el. A fő problémát az jelenti, hogy egyelőre csak 
csontvelői őssejtekbe sikerült a működő gént bejuttatni; kérdéses, hogy a nem osztódó neuronokba 
bevihető-e a hiányzó génszakasz. A kezelések ellenére csak a betegek elenyésző százaléka éri meg a 
40. életévét. 

 

 

Súlyos kombinált immundeficiencia (SCID) - szindróma 
 

Az adenozin-dezamináz (ADA) és a purin-nukleozid-foszforiláz (PNP) enzimek a purin-nukleozidok 
húgysavvá történő lebontásában nélkülözhetetlenek. Örökletes hiányuk olyan metabolitok 
felszaporodásával jár, melyek a limfocitákra toxikusak és az immunfunkciók életveszélyes károsodását 
okozzák. Az ADA hiánya a T- és B-sejtekre egyaránt toxikus, így a klasszikus SCID (severe 
combined immunodeficiency) -szindrómát hozza létre. A PNP-hiányos betegek celluláris 
immunválasza erősen károsodott, míg humorális immunitásuk megtartott vagy fokozottan aktív. 
Szerencsére a kórkép meglehetősen ritka; az esetek harmadában X-hez kötött öröklődést mutat, a többi 
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esetben autoszomális recesszív öröklődésű. A veleszületett immunhiányos állapotok közel feléért az 
ADA hiánya felelős.  

 

Az adenozin–dezamináz az adenozin és a 2’-dezoxiadenozin irreverzibilis, hidrolitikus 
dezaminálásáért felelős; termékei az inozin és a dezoxiinozin. Bár minden sejtben megtalálható, 
aktivitása az éretlen tímuszsejtekben a legmagasabb, érésük során viszont fokozatosan csökken. 
Többféle izoenzimét is leírták, amelyek szerkezeti felépítése hasonló. A katalitikus alegység 
homodimer formában aktív, amelyet az ún. komplettáló glikoprotein rögzít a sejtmembrán külső 
felszínéhez (ektoenzim), lehetővé téve az extracelluláris adenozin lebomlását. A katalitikus alegység 
génje a 20q13.11 lókuszon található, és 12 exonból áll. Promotere GC-bázispárokban rendkívül 
gazdag. Ennek is köszönhető, hogy az ADA a folyamatosan expresszálódó „housekeeping” gének 
közé tartozik, jelezve, hogy átírása nélkülözhetetlenül fontos a sejt számára. 

A gén több, autoszomális recesszíven öröklődő mutációját írták le eddig; ebből öt egyetlen aminosavcserével 
járó, csökkent aktivitást eredményező pontmutáció, egy esetben pedig a 4-es exon teljes delécióját találták. A 
diagnózis a vörösvértest-lizátum csökkent vagy hiányzó enzimaktivitása alapján állítható fel. Amnionsejt-
kultúrából végzett enzimaktivitás-meghatározás lehetőséget ad a prenatális diagnózisra. 

Az enzimhiány már a születés utáni hetekben, a bőrön, a gyomor-bél és a légzőtraktus nyálkahártyáján 
súlyos és visszatérő bakteriális, vírusos vagy gombafertőzések formájában jelentkezik (13. ábra). 
Nagyon jellemző az AIDS-ben is gyakran megfigyelhető candidiasis és Pneumocystis-pneumonia, 
aminek következtében a nem megfelelően kezelt betegek két éves koruk előtt meghalnak. Az AIDS-
hez olyannyira hasonlító immunhiány és tünetek miatt a betegséget a „non-HIV AIDS” névvel is 
szokták illetni.  

 

 

 

 

 

 

13. ábra. Immunhiányos állapot következtében fellépő krónikus bőrfertőzések csecsemőkorban 

 

 

A diagnózist a nyirokcsomók hiánya, mellkasröntgenen a thymusárnyék hiánya és az alacsony (500/μl alatt) 
limfocitaszám támasztja alá. Itt kell megemlíteni a részleges ADA-hiány fogalmát, amikor vörösvértestekből 
nem mutatható ki ADA-aktivitás, más szövetekben viszont a normális alapaktivitás 2-70%-a mérhető. Ilyenkor 
instabil, rövidebb féléletidejű mutáns enzim szintetizálódik; a vörösvértestek fokozatosan elvesztik ADA-
aktivitásukat, viszont a sejtmaggal rendelkező többi sejt képes új enzimet szintetizálni. Az immunfunkciók a 
részlegesen csökkent enzimaktivitás ellenére normálisak, így ezek a betegek általában nem kerülnek 
felismerésre. 
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Az ADA enzim hiányát kísérő metabolikus változások  

 

Az enzim hiánya a szubsztrátok felszaporodásával jár, tehát megnövekszik a (dezoxi)adenozin 
koncentrációja a vérplazmában, amit a nukleozid sejtbe történő felvétele követ. A sejtmembránban 
passzív (ekvilibratív) és másodlagosan aktív (koncentratív) nukleozid-transzporterek is megtalálhatók. 
A szelektív limfotoxicitásért az a tény tehető felelőssé, hogy a T-sejtek (és különösen a tumorsejtek) 
erősen koncentrálják citoplazmájukban ezt a vegyületet. A két nukleozidot az adenozin-kináz és a 
széles szubsztrátspecificitású, így purinok foszforilációjára is képes pirimidin-mentő enzim, a 
dezoxicitidin-kináz (dCK) nukleozid-monofoszfátokká tudja alakítani, majd specifikus monofoszfát- 
és aspecifikus difoszfát-kinázok katalizálják további foszforilációjukat. Ennek következtében főleg a 
dATP koncentrációja emelkedik meg jelentősen a sejtekben.  

Hasonló metabolikus változást lehet létrehozni az ADA specifikus gátlószereivel (pl. 
dezoxicoformicin), amelyeket a leukémiák és limfómák kezelésére használnak. A kezelés célja a 
citotoxikus dATP koncentrációjának emelése a malignus klónok elpusztítása érdekében. 

A citoplazma emelkedett adenozin- és adenin-nukleotid-koncentrációja a következő biokémiai 
változásokat okozza: 

 

1. Az osztódó sejtekben a dATP gátolja a ribonukleotid-reduktáz enzimkomplex aktivitását. Ez az a 
nukleotid, amely valamennyi nukleozid-difoszfát szubsztrátmolekula redukcióját gátolhatja. A sejt 
dezoxiribonukleotid-poolja a ribonukleotidok mennyiségének csak 0,1 - 1%-át teszi ki, amely – 
utánpótlás, állandó szintézis hiányában – csupán néhány percig képes biztosítani a DNS-replikáció 
nukleotidigényét. Így a DNS-szintézis és a sejtosztódás megáll, a sejtciklus megreked a G1/S 
restrikciós pontban. 

 

2. A dATP a nyugvó sejtekre is toxikus, mert az emelkedett dATP-koncentráció proapoptotikus 
hatású. A dATP fontos szerepet játszik az ún. apoptoszóma szerveződésében, amely a citokróm-c 
mitokondriumból történő kiáramlása során szerveződik és a prokaszpáz-9 aktiválása révén elpusztítja a 
sejtet. Valószínűleg ez a legfontosabb oka az adenozin-dezamináz hiánya esetén megfigyelhető 
masszív limfocita-pusztulásnak. Ezen a megfigyelésen alapul a különféle citotoxikus nukleozid-
analógok, pl. a hajas sejtes leukémia kezelésére használt 2-klór-2’-dezoxiadenozin (CdA, Cladribine) 
hatásmechanizmusa is. Ezt az ADA-rezisztens antimetabolitot is a dezoxicitidin-kináz foszforilálja és 
aktiválja, majd az aktív trifoszfát-forma apoptózist vált ki, mert az apoptoszómában a dATP-t 
helyettesítheti, sőt a természetes nukleotidnál sokkal erősebben indukálja a programozott sejthalált. 
Munkacsoportunk érdekes megfigyelése volt, hogy a citotoxikus nukleozid-analógok hatására a 
dezoxicitidin-kináz aktivitása a többszörösére fokozódik; a jelenség hátterében később az enzim 
többszörös foszforilációját írták le. Ennek a folyamatnak fontos klinikai jelentősége lehet, hiszen 
ezáltal a kemoterápiás szer aktiválása sokkal hatékonyabbá válik, az analóg önmaga hatását 
potencírozza, kisebb dózis is elegendő lehet a tumorsejt elpusztításához, és kevesebb mellékhatást 
okoz. Természetesen ehhez az kell, hogy a daganatos sejt dezoxicitidin-kináz-expressziója megfelelő 
legyen. Ezzel kapcsolatban összefüggést mutattak ki a tumor kemoterápiás érzékenysége és 
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dezoxicitidin-kináz aktivitása között, és jelenleg is folynak próbálkozások az enzim kemorezisztens 
tumorokba történő bejuttatásával. Egy svéd munkacsoport azt is kimutatta, hogy apoptózis során az 
intermembrán térből a citokróm c mellett a dezoxiguanozin-kináz is felszabadul, és szerepet játszik a 
kemoterápiás dezoxiadenozin-analógok in situ aktiválásában. 

Az elmondottakon túl a túl magas dATP-koncentráció a DNS-hibajavító enzimeket is gátolja, 
valószínűleg a dezoxiribonukleozid-poolok arányeltolódása miatt. Ennek következtében emelkedik a 
lánctörések gyakorisága, és aktiválódik a kromatin-asszociált poli-ADP-ribóz-szintetáz/polimeráz 
(PARP) enzim, amely NAD hasítása terhére egy poli-ADP-ribóz-láncot képez. Ez a polimer az 
egyszálú DNS-lánctöréseket javító enzimek számára egy aktivációs szignált jelent, azonban szintézise 
rengeteg NAD-ot emészt fel, ennek következtében NAD-hiány, redukáló ekvivalens hiány és az 
elégtelen ATP-termelés következtében nekrotikus sejthalál következik be.    

 

3. Erősen lecsökken a sejtek ATP-tartalma, mert a dATP és az ATP szintje között fordított arányosság 
van. Ez a jelenség részben azzal magyarázható, hogy a dAMP az AMP-dezaminázt erősen aktiválja, de 
az AMP sokkal jobb szubsztrátja az enzimnek, mint a dAMP, így annak dezaminációja annál 
intenzívebb, minél magasabb a 2’-dezoxiszármazék szintje. Ha az ATP mennyisége a normális 
koncentráció felére csökken, kifejezetté válik a hemolízis sebessége. Egy másik elmélet sejtmagi 
folyamatokkal magyarázza az ATP-szint kritikus csökkenését. Kimutatták, hogy a dATP gátolja a 
DNS-hibajavító enzimek működését, ennek folyományaként egy- és kettős szálú lánctörések 
keletkeznek a kromoszómákon.   

  

4. Az aktivált metilciklus (Orvosi Biokémia tankönyv 2-182. ábra) gátlása 

Az ADA-hiányállapotban felhalmozódó adenozin a tömeghatás törvényéből kifolyólag megfordítja az 
S-adenozil-homocisztein-hidroláz katalizálta reakció irányát, sőt az emelkedett  dezoxiadenozin-
koncentráció irreverzibilisen gátolja ugyanezt az enzimet. Az ennek következtében megemelkedő S-
adenozil-homocisztein-koncentráció gátolja a metiltranszfer-reakciókat, így számos kismolekula 
szintézise (kreatin, kolin, karnitin, katekolaminok) és a makromolekulák (DNS, fehérjék) metilálása is 
zavart szenved, ami az epigenetikai információ megváltoztatása miatt a génexpresszió zavarait vonja 
maga után.  

 

5. Az extracelluláris adenozin hatásai 

Az adenozinnak számos fiziológiás hatása van, amit plazmamembrán receptorokhoz való kötődéssel 
vált ki. Az A1 típusú adenozin-receptorok az adenilát-ciklázt gátolják, míg az elsősorban limfoid 
sejteken található A2 típusú receptorok stimulálják azt. Az extracelluláris adenozin gátolja a 
trombocita-aggregációt, a lipolízist, a neurotranszmitterek felszabadulását, a neutrofil granulociták 
szabadgyök-képzését, serkenti a szteroidok bioszintézisét és a hisztamin felszabadulását. A megfelelő 
nukleotidoknak (AMP, ADP és ATP) viszont éppen ellentétes hatásuk van: fokozzák az aggregációt és 
a gyulladásos folyamatokat. 
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Az extracelluláris adenozin koncentratív és ekvilibratív nukleozid-transzportereken keresztül bejuthat 
a citoplazmába, ahol bizonyos szövetekben nukleotidokká foszforilálódik. Ezek allosztérikusan 
gátolhatják a foszforibozil-pirofoszfát-szintetáz és –amidotranszferáz enzimeket, befolyásolva ezzel 
mind a purinok, mind a pirimidinek de novo szintézisét, illetve a purinmentő reakciókat. 

 

A SCID-szindróma terápiájában a különböző fertőzések megelőzésén ill. tüneti kezelésén túl a tisztított enzim 
izomba történő bevitele is szerepet kapott (szubsztitúciós terápia). Az aktív működési periódus meghosszabbítása 
végett az enzim egyes lizin-oldalláncaihoz kovalensen monometoxi-polietilén-glikolt (PEG) kapcsolnak, amely 
hathatós védelmet jelent a szöveti proteázok ellen, továbbá jelentősen csökken az ADA immunogenitása is. A 
módosított enzim az izomszövetből gyorsan a vérplazmába jut, s bár nem kötődik a sejtes elemekhez, a belőlük 
kidiffundáló dezoxiadenozint hatékonyan lebontja. Heti egyszeri adagolás mellett a klinikai állapot jelentősen 
javul, azonban a kezelés rendkívül költséges. Egy további érdekes módszer a „kifordított” vörösvértest-
membránba csomagolt PEG-ADA intravénás bejuttatása (bioliposzóma). 

Egy másik kezelési mód a heterológ csontvelő-transzplantáció. A HLA-identikus, hisztokompatibilis donor 
felkutatása azonban sokszor reménytelen, s a súlyos immunhiány miatt nagy a graft-versus-host reakció esélye. 

 

A SCID volt az első olyan enzimhiányos betegség, amelyet 1999-ben a világon először kezeltek sikeresen 
génterápiával. A beteg CD34+ csontvelői őssejtjeibe ex vivo bevitt gén hónapokig megfelelően működött, ám 
később sajnos inaktiválódott, így a páciens újra enzimpótlásra szorult. Vektorként egér leukémia retrovírusokat 
alkalmaztak; struktúrgénjeik helyébe klónozták az adenozin-dezamináz génjét. Sajnos a gén irányított bevitele 
még nem megoldott; így fordulhatott elő 2002-ben, hogy az ADA-génterápia az egyik betegnél leukémiát 
eredményezett, mert a bevitt gén véletlenül az LMO-2 transzkripciós faktor kódoló régiójába integrálódott. Nagy 
szükség lenne olyan rekombináz enzimre, amely a gént biztonságos módon integrálja a gazdasejt 
kromoszómájába. Erre reményt nyújthatnak a cinkujj-nukleázok (mesterséges restrikciós enzimek), amelyek 
kötőhelye a nukleotid-szekvenciának megfelelően tervezhető, így a hozzá kapcsolt restrikciós endonukleáz 
domén a beépítendő génszakasz számára megfelelő helyen bonthatja el a DNS-t. 

A fertőzések megelőzése érdekében a betegeket steril környezetben kell tartani; ezt úgy oldják meg, hogy a 
beteget egy hermetikusan lezárt fóliagömbbe „csomagolják”; innen ered a SCID közismertebb angol neve, a 
„bubble boy syndrome” (14. ábra). 

 

 

14. ábra. Immunhiányos betegek izolációja SCID-szindrómában 
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A purin-nukleozid-foszforiláz hiánya: a celluláris immunválasz károsodása 

 

A purin-nukleozid-foszforiláz elsősorban az inozin, a guanozin és ezek 2’-dezoxiszármazékainak 
reverzibilis foszforolízisét végzi. Termékei tehát a hipoxantin, guanin és a (dezoxi)ribóz-1-foszfát. Az 
enzim hiányára jellemző alacsony szérum és vizelet húgysavszint a guanin és hipoxantin húgysav-
prekurzorok csökkent termelődésének következménye. Ezzel magyarázható a HGPRT-enzim csökkent 
aktivitása is. A HGPRT-hiányhoz hasonló állapottal állunk tehát szemben, mely de novo purin-
túltermelődéshez vezet, azzal a különbséggel, hogy a vizelettel hatalmas mennyiségű guanozin, inozin 
és ezek 2’-dezoxi-származékai ürülnek. A vese nem károsodik, mert ezek a vegyületek a húgysavnál 
jóval vízoldékonyabbak. A szelektív T-limfotoxicitás (Nezelof-szindróma) oka nagy valószínűséggel a 
sejtek magas dGTP-tartalma, amely számos enzimet, így a ribonukleotid-reduktázt is gátolja. Az 
irodalom hat olyan esetet említ, amikor a vezető tünet a központi idegrendszer működészavara volt. A 
T-sejtek funkciózavara következtében a malignus és az autoimmun idegrendszeri betegségek 
kockázata is fokozott. Kezelés nélkül a betegek nem érik meg a felnőttkort. Csontvelő-
transzplantációval és rekombináns enzim adásával történtek terápiás próbálkozások. 

 

Összefoglalva, az adenozin-dezamináz és a purin-nukleozid-foszforiláz enzimek mutációja esetén 
súlyos immunhiányos állapot alakul ki, amelynek kiváltó oka a sejtek magas dATP-, illetőleg dGTP-
tartalma. 

 

Mitokondriális DNS-depléciós szindrómák 

 

A dezoxiguanozin-kináz (dGK) a dezoxipurin-nukleozidokat és azok analógjait foszforiláló mentő 
enzim, amely foszfátdonorként ATP-t és UTP-t is képes hasznosítani. Az enzim expressziója 
konstitutív, és a legtöbb szövetben előfordul (limfoid szövetek, lép, bőr, máj és agy). Az enzimről 
bebizonyosodott, hogy a timidin-kináz 2-es izoenziméhez (TK2) hasonlóan a mitokondriumban 
található. A TK2 egy szűk specificitású, kizárólag timidin foszforilálására alkalmas mitokondriális 
mentő enzim (a TK1-es izoforma a citoszolban működik). 

A mitokondriális dNTP-pool a belső membrán átjárhatatlansága miatt teljesen elkülönül a 
citoplazmaitól. Emiatt a mátrix dezoxinukleotidjai vagy a belső membrán dezoxiribonukleotid-
karrierjén keresztül juthatnak a mitokondriumba, vagy a mátrix mentő kinázai révén alalkulhatnak ki. 
A szóban forgó két mentő enzim a dezoxiribonukleozidok felfoszforilálásának első, 
sebességmeghatározó lépését katalizálja, a további foszforilációs lépések a széles spektrumú mono- és 
difoszfát-kinázok kompetenciájába tartoznak. A mátrix dNTP-poolok fenntartása létfontosságú a 
mitokondriális DNS megkettőződése és hibajavítása szempontjából.  

A dGK hiánya a mitokondriális DNS kópiaszámának csökkenésével járó mitokondriális DNS-depléciós 
szindrómák (MDS) egyik ritkán előforduló, de súlyos válfaját okozza. Az érintett betegeken már röviddel a 
születés után progresszív májelégtelenség és neurológiai tünetek alakulnak ki (15. ábra). A májbetegség  
általában  kezelhetetlen  és  rövid  időn  belül  halálos  
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kimenetelű lehet. A pszichomotoros fejlődés erőteljes lassulása és nystagmus is gyakran megfigyelhető, továbbá 
a mitokondriális terminális oxidáció károsodása miatt súlyos tejsavas acidózis alakul ki (a mitokondriális DNS a 
légzési lánc 85 fehérjéjéből 13-at kódol; a II-es komplex kivételével valamennyi komplex tartalmaz 
mitokondriális eredetű komponenseket). Fontos kiemelni, hogy a dGK hiányában kialakuló szervkárosodás 
mennyire specifikus. Ezzel kapcsolatban azt feltételezik, hogy a dezoxicitidin-kináz (dCK), egy citoszolban 
található purinmentő enzim kompenzálhatja a dGK hiányát a betegség által nem károsított szövetekben. Így már 
érthetővé válik, hogy a dCK-t minimális mértékben expresszáló agy- és májszövet miért ennyire érzékeny a dGK 
hiányára (hepatocerebrális MDS). 

 

14. ábra. DNS depléciós szindróma 

 

A mitokondriális DNS replikációja a sejtciklus fázisaitól függetlenül megy végbe és a dGK-zal együtt 
számtalan olyan enzimet igényel, amelyeket a sejtmag DNS-e kódol. A dezoxiguanozin-kináz fontos 
szerepet játszik a mitokondriális dATP és dGTP-poolok koncentrációjának és arányának 
fenntartásában. A kiegyensúlyozott dNTP-ellátás, amely a DNS-replikáció előfeltétele, egyrészt 
mitokondriális mentő (salvage) útvonalakon keresztül valósul meg, vagy dezoxiribonukleozid-di- és 
trifoszfátok felvételét igényli a citoplazmából, mert a mitokondriumokban nincsen de novo nukleotid-
szintézis. Közismert tény, hogy a ribonukleotid-reduktáz aktivitása a sejtciklus S-fázisára 
korlátozódik, így nyugvó és differenciált sejtekben alig van de novo dNTP-szintézis. Ebből 
következik, hogy a posztmitotikus szövetek szinte teljes egészében a mitokondriális mentő 
rendszerekre vannak utalva, hiszen a citoplazmatikus dNTP-szintézis csupán a genomiális DNS 
hibajavításához szükséges igényt tudja fedezni, a mitokondriális DNS replikációjáét már nem. 
Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a ribonukleotid-reduktáz nemrégiben leírt p53-függő R2-es 
alegysége, amely helyettesítheti az S-fázisra specifikus R2 alegységet, nyugvó sejtekben is 
beindíthatja a dNTP-szintézist, de ez a mechanizmus is elsősorban a nagyobb DNS-károsodások 
javítási igényét hivatott fedezni.  

Összefoglalva, a dGK hiánya nyugvó szövetekben a mitokondriális dNTP-poolok aránytalanságát 
eredményezi, ami a mutációk és a DNS-lánctörések gyakoriságának ugrásszerű növekedésén keresztül 
a DNS-kópiaszám gyors csökkenéséhez vezet. Ezt alátámasztandó, dGK-hiányos 
fibroblasztkultúrákon kimutatták, hogy osztódó sejtek mitokondriális DNS-tartalma alig csökkent a 
kontroll vad típusú sejtekéhez viszonyítva, viszont szérummegvonás következtében a Go fázisba lépő 
sejtek mtDNS-mennyisége azonnal csökkenni kezdett, amit dGMP és dAMP hozzáadásával meg 
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lehetett előzni. Ez a megfigyelés már a hepatocerebrális (dGK-hiányos) MDS lehetséges kezelésének 
irányába mutat. 

A TK2 hiánya elsősorban az izomszövetet károsítja, míg a májat relatíve megkíméli (miopátiás MDS). 
Ez utóbbi megfigyelés annak fényében nehezen érthető, hogy a májban sem a de novo útvonal, sem a 
citoplazmatikus TK1 és dCK nem mutat túl magas aktivitást. A legvalószínűbb magyarázat az lehet, 
hogy a TK2 mutációja esetén mindig megmarad valamennyi reziduális enzimaktivitás, amennyi 
elegendő lehet a mitokondriális DNS fenntartása számára. Ezt a feltételezést az a megfigyelés is 
alátámasztja, hogy máj mitokondriumokban a DNS mennyiségéhez viszonyított TK2 aktivitás 
viszonylag magas. 

Homozigóta TK2 mutációról és a TK2 teljes hiányáról még nem számoltak be. Valószínűleg az ilyen beteg 
sokszervi elégtelenségben szenvedne és az elmondottak miatt a máj is súlyosan károsodna. 

Az izomszövet TK2 mutációkkal szemben észlelhető sérülékenysége arra vezethető vissza, hogy itt normál 
körülmények között is viszonylag alacsony enzimaktivitás mérhető, míg a mitokondriális genom által kódolt 
légzési lánc komponensekre az izom intenzív anyagcseréje és ATP-szükséglete miatt nagy szükség van. Úgy 
tűnik, hogy egészséges egyénekben sincsen a TK2-nek az izomszövetben túl magas rezerv kapacitása, 
heterozigóta mutációk esetén pedig az izom nem tudja a fellépő nukleotid-hiányt kompenzálni.    

 

A purin-anyagcsere további enzimhiányos kórképei 

 

Az adenin-foszforiboziltranszferáz (APRT) hiányában az adenin nem tud salvage segítségével 
nukleotiddá alakulni, mert a HGPRT-nek nem szubsztrátja, viszont a xantin-oxidáz 2,8-
dihidroxiadeninné alakíthatja. Ez a vegyület a húgysavhoz hasonlóan nagyon rosszul oldódik vízben, 
ezért kicsapódik a vesetubulusokban és veseelégtelenséget okozhat. A keletkező áttetsző, puha 
vesekövek ásványi anyag hiányában nem adnak röntgenárnyékot. Az autoszómális recesszíven 
öröklődő kórkép egyéb biokémiai és klinikai eltéréssel nem jár, és hiánytünetek sem jelentkeznek, 
mert a de novo szintézis teljes egészében fedezni tudja az adeninszükségletet. A vesekövek 
kialakulását allopurinol-kezeléssel és bőséges folyadékbevitellel lehet megelőzni, a vizelet alkalizálása 
nem javítja a 2,8-dihidroxiadenin vízoldékonyságát. A kórkép gyakorisága 1:40.000, ezideig 17 
mutációt írtak le az APRT-génben. 

 

A (mio)adenilát-dezamináz az AMP-dezamináz izomban található izoenzime, amely egy fontos 
anyagcsereút, a purin-nukleotid-ciklus tagja. Hiányában az AMP nem tud inozin-monofoszfáttá és 
ammóniává bomlani, így a működő izom nem képes aminosavak bontásából energiát nyerni. Ennek 
következtében lépnek fel az anyagcsere-betegség jellegzetes tünetei, a terhelésre jelentkező görcsök és 
izomfájdalmak. A kaukázusi populációban kissé gyakoribbak az enzim mutációi, mint az észak-
amerikai lakosság körében. 

A purin-nukleotid-ciklus biológiai jelentőségét az adja, hogy az izomszövetben lehetővé válik az 
aszpartát átalakítása fumaráttá, ami tulajdonképpen a citrátkör anaplerotikus reakciójaként is 
felfogható. Ennek nyomán a maximális erőkifejtéssel működő izom elegendő oxidatív kapacitáshoz 
jut. Ezzel összhangban áll az az 1920-as évek végén tett megfigyelés, hogy az izomműködés 
intenzitása az izomból kiáramló ammónia mennyiségével arányos. A ciklus másik fontos feladata az, 
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hogy az izomkontrakció során keletkező AMP adenozinná történő defoszforilációját megakadályozza 
azzal a némiképp szokatlan módszerrel, hogy az AMP-t IMP-vé dezaminálja, amelyből újra AMP 
készülhet. Megemlítendő, hogy a ciklus egy másik enzimének, az adeniloszukcinát-liáznak a defektusa 
is izomfájdalmakkal és görcsökkel járó kórképet eredményez.  

Érdekes módon az enzim génjében olyan polimorfizmusokat is leírtak, amelyek csökkentik az enzimaktivitást, 
de nem olyan mértékben, hogy az izomgörcsökkel járjon. Az érintett egyénekben emelkedik az AMP 
koncentrációja, amelyből az 5’-nukleotidáz hatására a kardioprotektív hatású adenozin keletkezik. Ez a 
magyarázata annak, hogy ha a csökkent aktivitású allél van jelen a szívizom sejtjeiben, lényegesen enyhébb a 
veleszületett kardiomiopátiák kórlefolyása, mint a magasabb aktivitású adenilát-dezaminázzal rendelkező 
betegeké.  

 

A xantin-oxidáz hiánya örökletes xantinuriához vezet. Az enzim molekuláris oxigént használ, 
emellett FAD, vas és molibdén kofaktorokat is igényel. A reakció során szuperoxid-anion, majd 
hidrogén-peroxid keletkezik. Utóbbi vas(II)-ionok jelenlétében hidroxilgyökké és hidroxidionná 
oxidálódik. Ezek a reakcióképes gyökök akár szöveti károsodást is okozhatnak. A xantin-oxidáz az 
emberben csaknem kizárólag a májban és a vékonybélben található. Májban az enzimet a sinusoidokat 
borító endothelsejtekből tudták kimutatni. Az enzimfunkció kiesése következtében a hipoxantin és a 
xantin nem tud húgysavvá alakulni, így változatlan formában ürülnek a vizelettel, a szérum és a vizelet 
húgysavszintje pedig extrém alacsony. A xantinuria kétféle klinikai képpel jelenhet meg. 

Első típusa bármely életkorban akut veseelégtelenség képében jelentkezhet. A xantin még roszabbul 
oldódik a vizeletben, mint a húgysav, így vesekárosodás léphet fel. A xantinkövek ugyanakkor 
nehezen diagnosztizálhatók, mert nem sugárfogók, csak akkor, ha legalább 5 % kalcium-foszfátot is 
tartalmaznak. 

A második típusban a xantin-oxidáz mellett a mutáció az aldehid-oxidáz és a szulfit-oxidáz altivitását 
is erősen csökenti. Mindhárom enzim molibdén kofaktorral működik, és a genetikai eltérés a három 
enzimben közös molibdénkötő alegységet teszi működésképtelenné. Molibdénhiányos étrenden tartott 
kísérleti állatoknál hasonló állapot jelentkezik. Az újszülöttkorban jelentkező akut veseelégtelenség, 
ízületi és izombántalmak, nystagmus és a grand mal epilepsziára jellemző tónusos-klónusos görcsök 
megerősítik a diagnózis felállítását. Vannak xantinuriások, akik fizikai erőkifejtés kapcsán 
izomfájdalmakra panaszkodnak; ilyenkor az izomszövetből vett biopsziás mintában xantinkristályokat 
lehet kimutatni. A mintából xantin szubsztráttal nem mutatható ki enzimaktivitás, míg hipoxantin 
alkalmazásával legfeljebb a normálérték 5%-ának megfelelő aktivitás mutatható ki. 

A kezelés lényegében a purinbevitel csökkentésére, a folyadékfelvétel fokozására és a vizelet 
alkalizálására szorítkozik.  

 

Az adeniloszukcinát-liáz az IMP-AMP átalakulás során az adeniloszukcinátot AMP-vé és fumaráttá 
alakítja, illetve a puringyűrű de novo szintézise során fumarátot hasít ki a foszforibozil-
amionoimidazol-szukcinokarboxamid-ribozidból. Az enzim homotetramer formában aktív, négy, 
egymással egyenértékű aktív helyet tartalmaz, amelyeket mindenkor három-három alegység térbeli 
kölcsönhatása hoz létre. Az enzim hiányát 1984-ben írták le először; azóta mintegy 30 különböző 
mutációra derült fény. Ezek a mutációk általában az enzim érzékeny negyedleges szerkezetét 
változtatják meg. Már apró szerkezeti változások is az aktív hely térszerkezetének olyan mérvű 
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torzulásához vezetnek, hogy az enzim nem tudja szubsztrátjait megkötni, illetve sokkal sérülékenyebb 
lesz hődenaturációval szemben. Megfigyelték, hogy azok a mutációk, amelyek a negyedleges szerkezetet 
befolyásolják, mindkét szubsztrát átalakítását károsítják, míg az aktív helyekre lokalizálódó szerkezeti eltérések 
sokkal inkább az adenozilszukcinát átalakítását gátolják.  

Az enzimhiány következtében a testfolyadékok szukcinilpurin (SAICA-ribozid és adeniloszukcinát, az enzim 
szubsztrátjainak defoszforilált származékai) koncentrációja erősen megemelkedik. Az érintett betegeken a 
pszichomotoros fejlődés lassulása, epilepszia, hipotónia és autisztikus vonások figyelhetők meg. A súlyos 
mentális retardációval sújtott betegpopuláció vérében az adeniloszukcinát és a SAICA-ribozid koncentrációinak 
aránya egyhez közeli érték, míg enyhe vagy mérsékelt szellemi károsodás esetén 2-4 közötti hányados mérhető. 
Ezek a megfigyelések arra utalhatnak, hogy a SAICA-ribozid lehet a neurotoxicitásért felelős metabolit, míg az 
adeniloszukcinát valahogyan kivédheti annak károsító hatását. Az elmélet támogatói azt is feltételezik, hogy a 
SAICA-ribozid agonistaként viselkedhet az NMDA-típusú glutamátreceptorokon, de ezt kísérletesen még nem 
sikerült bebizonyítani.      

 

A foszforibozil-pirofoszfát-szintetáz (PRPS) már említésre került a hiperurikémia kapcsán, mert 
bizonyos mutációi az enzim hiperaktivitását eredményezik. Itt a jóval ritkábban előforduló 
funkcióvesztő mutációkat tekintjük át röviden. A PRPS enzimaktivitás hiányából fakadó kognitív 
defektust először 1974-ben írták le. Később a perifériás szenzoros és motoros neuropátiával járó 
Charcot-Marie-Tooth-szindróma egyik X-kromoszómához kötött variánsával (CMTX5), illetve az 
Arts-szindrómával is kapcsolatba hozták. Ebben az esetben az X-kromoszómán található, minden 
szövetben expresszálódó PRPS1 izoenzim defektusa van a háttérben. Az egészséges kontrollokhoz 
képest mintegy feleakkora enzimaktivitás jól magyarázható azzal, hogy a PRPS2 izoenzim szerkezete 
és aktivitása normális. A CMTX5-ben szenvedő betegek a perifériás neuropátia mellett prelingvális 
típusú szenzoneuronális hallásvesztésben, látászavarban szenvednek, de mentális retardáció nem 
jellemző rájuk, ugyanakkor a szérum húgysavszint is normális.  

Ezek a tünetek meglepően hasonlítanak a ritka Rosenberg-Chutorian-szindróma tünetegyüttesére. Később jöttek 
rá, hogy mindkét betegséget a PRPS1 gén missense mutációi okozzák (M115T a CMTX5, illetve E43D az RCS 
esetén). Az X-hez kötött öröklődést mutató Arts-szindróma tünetei a szellemi visszamaradottság, izomtónus-
gyengeség, ataxia, lassult motors fejlődés, halláskárosodás, látóideg-atrófia és makacs fertőzések, amelyek a 
páciens korai halálához vezetnek. Ebben az esetben az átlagosnál alacsonyabb húgysavszint mérhető, és a vizelet 
hipoxantin-koncentrációja is csökkent. Ebben az esetben is a PRPS1 gén pontmutációit sikerült kimutatni 
(L152P és Q133P). 

 

A pirimidin-anyagcsere legfontosabb zavarai 
 

• UMP-szintáz-hiány – örökletes orotsavuria 

• pirimidin-5'-nukleotidáz-hiány  – hemolitikus anémia 

• dihidropirimidin-dehidrogenáz-hiány  – epilepszia és további neurológiai tünetek 

• dihidropirimidináz-hiány  – dihidropirimidinuria  

• timidin -foszforiláz-hiány – mitokondriális károsodás 
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A pirimidin-nukleotidok anyagcseréjével kapcsolatos megbetegedések, enzimhiányos kórképek 

száma lényegesen kevesebb, mint a purinbázisok metabolizmusával összefüggő zavaroké. Ennek oka, 

hogy a pirimidinek bioszintézise és lebontása kisebb számú és egyszerűbb reakciót igényel. Az emberi 

szervezet naponta mintegy 450-700 mg pirimidin-nukleotidot szintetizál, ami megegyezik a napi 

purinszükséglettel. A mentő reakciók csak a nukleozidokat képesek kellően hasznosítani. A purin- és 

pirimidin-lebontás legfőbb különbsége az, hogy míg a puringyűrű nem hasad fel és vízben rosszul 

oldódó oxidációs termékek keletkeznek, addig a pirimidinek gyűrűje felbomlik és vízoldékony 

termékek – szén-dioxid, ammónia és béta-alanin vagy béta-amino-izovajsav keletkeznek. 

Egészséges egyénekben a béta-amino-izovajsav metilmalonát-szemialdehiddé transzaminálódik és 

szukcinil-KoA-vá oxidálódva lép be a citrátkörbe, azonban leukémiában vagy ionizáló sugárzások 

okozta sejtelhalás és pirimidin-túlkínálat kapcsán nagy mennyiségben ürül a vizelettel. Autoszomális 

recesszív öröklődésű transzamináz-defektus következtében ugyancsak megjelenik a vizeletben, 

azonban semmiféle tünetet nem okoz (a távol-keleti lakosság mintegy negyedében fordul elő az 

enzim teljes hiánya).  

Béta-alaninuria figyelhető meg a pirimidin-bázisok túltermelésével járó kórképekben, leggyakrabban 

a hiperurikémiához társuló foszforibozil-pirofoszfát túltermeléséhez társuló járulékos tünetként.    

Örökletes orotsavuria: az UMP-szintáz hiánya 
 

A pirimidinek de novo bioszintézisének utolsó két lépését a citoplazmatikus orotát-

foszforiboziltranszferáz (OPRT) és az orotidin-5’-monofoszfát-dekarboxiláz (ODC) katalizálja. Ezt a két 

enzimaktivitást az egyetlen gén által kódolt egyazon polipeptidlánc két doménje hordozza; ezt a 

„tandem” enzimet szokták együttesen UMP-szintáz néven említeni. A natív enzim dimert képez. 

Mindkét monomeren, a linker-peptiddel összekötött OPRT- és ODC-doméneken kívül egy pirimidin-

nukleotid-kötőhely is található. Az ide bekötődő monofoszfátok feedback gátlást fejtenek ki az enzim 

aktivitására. Limitált proteolízissel a globuláris domének jól elkülöníthetők egymástól és katalitikus 

funkcióik is jól vizsgálhatók. Már minimális szerkezeti változás, akár egy aminosavcsere is elég ahhoz, 

hogy a dimerizáció ne jöhessen létre. Ilyenkor az ODC aktivitása megszűnik, mert ez a domén csak a 

dimerizált enzimben aktív, ugyanakkor az OPRT-aktivitás megtartott (II-es típusú orotsavuria). Az I-es 

típusú orotsavuriát az UMP-szintáz teljes hiánya (mindkét enzimaktivitás elvesztése) okozza. 

Genetikai és biokémiai vizsgálatokkal megfelelő mennyiségben expresszálódó, de pontmutáció 

következtében szerkezetileg és funkcionálisan is károsodott enzimfehérjét mutattak ki. Egyetlen 

pontmutáció is elegendő ahhoz, hogy a dimert destabilizálja és disszociációját előidézze. Az UMP-

szintáznak ugyanakkor számos farmakológiai gátlószere is ismert, amelyekkel az enzimhiányos állapot 

kísérleti állatokban előidézhető és vizsgálható. Ilyen szer a köszvény kezelésére alkalmazott 

allopurinol, amely pirimidin-analógokkal felfüggeszthető orotsav- és orotidilsavuriát idéz elő. Hasonló 

hatása van a 6-azauridinnek és a barbiturátszármazékoknak is.   

Az UMP-szintáz hiányának logikus következménye, hogy az orotsav – UMP átalakulás hiányában 

orotsav szaporodik fel a szervezetben, illetve hiányoznak a pirimidin-nukleotidok, hiszen végső soron 

a citidilát és a timidilát is UMP-ből keletkezik. Az UMP-szintáz hiánya tehát változatos klinikai képpel 

jelentkezik; a legjellegzetesebb tünetek a következők: 
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1. B12- és fólsavrezisztens megaloblasztos anémia, amelyet leggyakrabban másfél hónapos – 7 éves 

kor között diagnosztizálnak. A plazma hemoglobin-koncentrációja nem több 60-80 g/L-nél, vagyis a 

normálérték alig fele. A betegek többségében a vérszegénység mérsékelten súlyos, viszonylag lassan 

súlyosbodik és szubsztitúciós urudin-terápiára nagyon jól reagál. A vörösvértestek súlyos morfológiai 

eltéréseket mutatnak, mindehhez csökkent neutrofil- és limfocitaszám is társul, ami másodlagos 

fertőzésekre hajlamosít. A vészes vérszegénység oka, hogy dUMP hiányában nem keletkezik a DNS-

szintézishez elegendő mennyiségű timin-nukleotid. Az RNS-szintézis kevésbé érintett, ezért a 

vörösvértest-előalakok jellegzetes mag-sejtplazma érési disszociációt mutatnak. Az adekvát terápia 

szempontjából nagyon fontos az UMP-szintáz defektusa nyomán megfigyelhető, illetve a folát- vagy 

B12-hiány következtében fellépő vérszegénység differenciál-diagnózisa. Utóbbi esetben a timidilát-

szintáz N5, N10-metilén-tetrahidrofólsavval való ellátása nem megfelelő.  

 

2. A vizelettel nagy mennyiségű (akár napi egy-másfél grammnyi) orotsav ürül, kicsapódva 

kristályokat képez, tubuláris elzáródást okoz (orotsavkristályok szinte kizárólag csak enzimdefektus 

esetén keletkeznek, szekunder orotsavuriában nem). A vizelet orotáttartalma legegyszerűbben 

kolorimetriával mérhető, ám a meghatározást számos egyéb vegyület befolyásolja, ezért a pontos 

méréshez kromatográfiás elválasztás vagy izotópdilúciós technika alkalmazandó. A normális napi 

orotsav-kiválasztás nem haladja meg a 10 μmol/mmol kreatinin mennyiséget.  

 

3. Az idegrendszeri tünetekért (agyi keringési-, intellektuális és motoros zavarok, izomgyengeség, 

hipotóniás izomzat, indíték- és mozgásszegénység, kétoldali kancsalság) az UDP és UTP hiánya a 

felelős, amelyeknek a lágyagyhártya ereiben kifejezett értágító hatása van.  

 

4. A súlyos szív-érrendszeri fejlődési rendellenességek, illetve a születés után egyre súlyosbodó 

általános izomgyengeség mögött az izomszövetek normális anyagcseréjéhez szükséges aktivált 

nukleotid-származékok (UDP-cukrok, CMP-neuraminsav, CDP-kolin, -etanolamin és -diacil-glicerol) 

hiánya áll. 

 

5. Az immunrendszer érintettsége a purin-nukleozid-foszforiláz-hiányban észlelt klinikai képhez 

hasonló: a limfociták száma csökkent, elsősorban a celluláris immunválasz károsodott, míg a 

humorális nem érintett. Az immunhiányt egy, máig még nem azonosított toxikus metabolit 

számlájára írják.                                      

 

A betegség kezelésében a pirimidin-szubsztitúció általában látványos eredményeket hoz. Az uridin 

mellékhatások nélkül adható; a mentő reakciók segítségével UMP-vé alakul, amely gátolja a de novo 

orotátszintézist és egyúttal a hiányzó összes pirimidin-nukleotidot is pótolja. Érdekesség, hogy a magzat 

pirimidin-szükségletének kb. 50%-át az anyai vérből fedezi, így akár teljes UMP-szintáz-deficiencia esetén is 
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elegendő timin- és citozinszármazékot vehet fel. Amennyiben viszont a placentáris pirimidintranszport 

károsodott, a magzat már az említett fejlődési rendellenességekkel születik. 

Tüneti kezelésként kortikoszteroidok adhatók, amelyek a vérképet rövid időn belül normalizálják. 

 

Fontos megjegyezni, hogy az UMP-szintáz defektusán túl számos egyéb anyagcserezavar is orotsavuriához 

vezethet. Érdekes patomechanizmusa van például az ureaciklus egyik mitokondriális enzime, az ornitin-

transzkarbamiláz hiányában megfigyelhető orotsav-túltermelésnek. Ilyenkor a mátrixban felhalmozódó 

karbamil-foszfát a citoplazmába diffundál s a pirimidin-bioszintézisbe csatlakozva fokozza annak sebességét (a 

karbamil-foszfát az ureaciklus és a pirimidin-szintézis közös intermedierje). Ez a jelenség a mitokondriális belső 

membrán bármilyen okból fellépő károsodásánál is megfigyelhető, így pl. a zsírmájjal és agykárosodással járó 

Reye-szindrómához társult orotsavuria hátterét is megmagyarázza. 

Az ureaciklus többi enzimének hiánya hasonlóképpen vezethet orotsavuriához, ami egyébként a foszforibozil-

pirofoszfát-szintetáz vagy a purin-nukleozid-foszforiláz hiányában, terhességben és néhány gyógyszer 

(allopurinol, oxipurinol, 6-azauridin) mellékhatásaként is megjelenhet.   

 

Pirimidin-5’-nukleotidáz-hiány  
 

Az UMP-hidroláznak is nevezett enzim a pirimidin-5’-monofoszfátok nukleozidokká történő 

defoszforilációjáért felelős. Aktivitása AMP-vel, purinbázisokkal, illetve purin- és pirimidin-

nukleozidokkal gátolható. Több izoenzime létezik. 

Az enzimhiány következtében a vörösvértestek citoplazmájának pirimidin-nukleotid-koncentrációja 

erősen megemelkedik. Kromatográfiás elválasztásuk során kiderült, hogy a citozin-nukleotidok, s 

közülük is a trifoszfát mennyisége a legmagasabb. A CDP-etanolamin és a CDP-kolin szintje is 

fokozott, de a membrán-foszfolipidek anyagcseréjének lényeges megváltozását nem mutatták ki. 

A vezető klinikai tünet a hemolitikus anémia és a következményes lépmegnagyobbodás együttese. A 

vörösvérsejtek jellegzetes bazofil pettyezettséget mutatnak, ami kórjelző értékű (15. ábra). UV-

spektroszkópiás vizsgálatok a citozin és uracil-nukleotidok elnyelési maximumán kifejezett 

abszorpciós csúcsokat jeleznek. Izotópos vizsgálatokkal kimutatható, hogy a vörösvértestek 

citoplazmájában felhalmozódó nukleotidok forrása uridin helyett az orotsav. 

 

 

15. ábra. Jellegzetes bazofil pettyezettségű 

vörösvérsejtek pirimidin-5’-nukleotidáz-hiányban 
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A plazmamembránon keresztül történő orotáttranszport gátlása alkalmas eszköznek ígérkezik a 

hemolízis kezelésére; az erre alkalmas gyógyszer kifejlesztése folyamatban van.  

 

Dihidropirimidin-dehidrogenáz-hiány 

 

A dihidropirimidin-dehidrogenáz az uracil és a timin lebontásának NADPH-dependens, 

sebességmeghatározó lépését katalizálja; a reakció termékei a dihidrouracil és a dihidrotimin. Az 

enzim defektusa rendkívül szerteágazó klinikai tüneteket eredményezhet, amelyek közül a hányásos 

rohamok és testi-szellemi fejlődési visszamaradottság, epilepsziás görcsrohamok, mikrokefália, 

táplálási nehézségek, autizmus és spasztikus tónusfokozódás a legjellemzőbbek. A diagnózis 

felállítása a vizelet magas uracil-, 5-hidroximetil-uracil- és timin-koncentrációján, valamint a 

szövetekben mérhető alacsony vagy teljességgel hiányzó enzimaktivitáson alapszik. Az oki terápia 

még nem megoldott. Elképzelhető, hogy a kórkép markáns idegrendszeri manifesztációit a béta-

aminosavak csökkent képződése okozza. A béta-amino-izovajsav a központi idegrendszer egyik 

legfontosabb gátló neurotranszmitterének, a gamma-amino-vajsavnak (GABA) konstitúciós izomere, 

és kimutatták, hogy a GABA- és glicinreceptorokon is parciális agonistaként működhet. Az 

epileptiform görcsöket és a tónusfokozódást jól magyarázhatja e gátló hatású agonista kiesése.   

Az alacsony enzimaktivitásra gyakran csak felnőttkorban derül fény annak kapcsán, hogy a daganatos 

beteg súlyos, toxikus tünetekkel reagál az 5-fluoro-uracilra, amely az egyik leggyakrabban használt 

kemoterápiás szer szolid tumorok kezelésére. A mérgezéses tüneteket az enzimhiány következtében 

toxikus plazmakoncentrációt elérő antimetabolit okozza. Az 5-fluoro-uracillal történő kezelés 

megkezdése előtt tehát enzimaktivitás-méréssel feltétlenül ki kell zárni a dihidropirimidin-

dehidrogenáz enzim hiányát.  

 

Dihidropirimidinuria 

 

A vizelettel nagy mennyiségben ürülő dihidrouracil és dihidrotimin a dihidropirimidináz enzim 

defektusát jelzi. Eddig kb. húsz gyermeken diagnosztizálták a betegséget, akik epileptiform tüneteket, 

átmeneti tudatzavart és szellemi visszamaradottságot mutattak. Megfelelő szűrőpapír-gyorsteszttel 

már a vizeletből is kimutathatók a dihidropirimidin-származékok, hasonlóan a fenilketonuria 

szűrésére bevezetett módszerhez.  
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Timidin-foszforiláz-hiány 

 

A timidin-foszforiláz, amely azonos a PDGF növekedési faktorral (platelet derived endothelial cell 

growth factor), illetve a gliostatinnal, a pirimidin-dezoxinukleozidok (dezoxitimidin és dezoxiuridin) 

foszforolízisét katalizálja, termékei a megfelelő bázisok és a dezoxiribóz-1-foszfát. A humán enzim 

homodimer formában aktív, molekulatömege 90 kDa. Legnagyobb mennyiségben a vérlemezkék és a 

placenta tartalmazzák, de emellett a nyirokcsomókból, lépből, a májból, tüdőből és perifériás 

limfocitákból is kimutatható. 

 

Egészséges egyéneken a dezoxipirimidin-nukleozidok szinte teljes hiánya a timidin-foszforiláz 

számlájára írható. Az enzim hiányában dThd és dUrd halmozódnak fel a plazmában, mert a vesén 

keresztül történő kiválasztásuk nem túl hatékony; filtrációjukat gyakorlatilag teljes reabszorbció 

követi. A két nukleozid intracelluláris koncentrációja is nagyon magas, a mentő utakon a megfelelő 

trifoszfátokká alakulnak és a dTTP magas koncentrációja mindenekelőtt a mitokondriális dNTP-

poolokban okoz arányeltolódást. A mitokondriális poolok érintettsége két okra vezethető vissza. 

Egyrészt a sejtmagi DNS-hez képest a mitokondriális DNS-replikáció sokkal inkább a timidinmentő 

utak aktivitásának függvénye, mert a genomiális DNS döntően a de novo dNTP-szintézis kap 

utánpótlást. Másrészt a mitokondriumokban gyakorlatilag nem létezik egy hatékony hibajavító 

mechanizmus, amely a poolok eltolódásából fakadó DNS-töréseket kijavíthatná. Ennek 

következtében számtalan deléció, pontmutációk és DNS-depléció alakulnak ki a mitokondriumokban. 

Hasonló mellékhatásokat okozhat a nukleozid-analógokkal végzett kemoterápia is, egyes nukleozid-

analógok ugyanis gátolhatják a mitokondriális DNS-polimeráz-gammát. 

 

A TK2 mutációi a mitokondriális neurogasztrointesztinális enkefalomiopátia (MNGIE) nevű, autoszomális 

recesszíven öröklődő, sokszervi károsodással járó betegséget okozza. A vezető klinikai tünetek közé a finom 

szemmozgások zavara, majd teljes bénulása, a szemhéj lógása, a gasztrointesztinális perisztaltika zavarai, 

perifériás neuro- és miopátia, illetve központi idegrendszeri leukoenkefalopátia tartoznak (16. ábra). Érdekes 

módon a harántcsíkolt izomrostok annak ellenére károsodnak, hogy az izomszövet a timidin-foszforilázt 

egyáltalán nem expresszálja. A szakirodalomban „izomparadoxként” emlegetett jelenség oka az lehet, hogy a 

dThd és dUrd magas extracelluláris koncentrációja következtében az izomrost citoszóljában is megemelkedik e 

két nukleotid szintje részben azok sejtbe történő felvétele, részben az endogén dezoxipirimidinek sejtből 

történő kiáramlásának gátlása miatt. 



 

TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008 "Képzés- és Tartalomfejlesztés a Semmelweis Egyetemen“. Szemináriumi anyagok fejlesztése 

– SE Orvosi Vegytani Intézet 

 

356 

 

 

 

16. ábra. MNGIE-ben szenvedő beteg agyi MRI-felvétele. 

Jellegzetes tünet a fehérállomány erős jelintenzitása.  

 


