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BEVEZETÉS

Az 1940-es években Medawar és munkatársai egereken vég

zett kísérletei /1/, majd pedig a daganat-kutatások során

merült fel az igény, hogy az immunfolyamatok szabályozottsá

gát genetikai oldalról közelítsék meg. A kísérletekben fel

használt különböző beltenyésztett egértörzsek részletesebb

genetikai tanulmányozása tumortranszplantációs kísérletek

során az 1950-es években kezdődött /2,3/. Az eltérő immun

választ eredményező, un. hisztokompatibilitási géneket az e-

gerek genomjában lokalizálták.

Ma már olyan standardizált génállományu (kongenikus)

egértörzsek állnak a kutatók rendelkezésére, melyek finom

felbontású genetikai térképe is ismert. Kidolgozták azokat

a speciális módszereket is, melyekkel vizsgálni lehet az im

munfolyamatok és a genom kapcsolatát. Jelentős eredmények

születtek a celluláris és a humorális immunválasz genetikai

hátterének tanulmányozásában. Kialakították az ezen immun

reakciókban eltérő egértörzseket is.

A T- és В-sejtek közti kölcsönhatások genetikai vonatko

zásainak tanulmányozása az "allogén effektus" vizsgálatával

indult meg, főként Katz és Benacerraf munkássága nyomán /4/.

A hetvenes évek elején jelentek meg először olyan köz

lemények, melyek arra hivták fel a figyelmet, hogy az anti

génnel kezelt makrofágok csak olyan T-sejteket képesek akti

válni, amelyek az övékével azonos, az МНС-régió által kódolt

antigéneket hordoznak.
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Az immunfolyamatoк biokémiai hátterének tanulmányozása 

napjainkban vált lehetségessé. A "testidegen" anyagok, más 

szóval antigének által kiváltott immunválaszok vizsgálata so

rán egyre nagyobb figyelem irányul a párhuzamosan, illetve 

következményként lejátszódó enzimreakciókra, és ezeknek az im

munfolyamatokra gyakorolt hatására. Ma már számos enzimnek 

az immunválaszokra gyakorolt befolyásoló hatása is ismert. 

Egyrészt vizsgálták az enzimek szerepét a normál körülmények 

között kialakuló immunválaszokban. Másrészt, kutatások foly

nak az enzimek fokozott, illetve csökkent működésének vagy 

hiányának hatása és a szervezet immunológiai védekező reak

ciói. közti kapcsolatra kóros körülmények közt /5,6,7/.

A légzés az élőlények számára alapvető élettani szük

séglet, amely az evolúció során alakult ki, és már a fejlődés

korai szakaszában fellelhető. Ezen folyamat fiziológiai és 

biokémiai háttere jórészt felderitett, az immunfolyamatokban 

játszott szerepe azonban még sok tisztázni valót kiván. így 

került sor egy más aspektusból már jól ismert, a légzés fo

lyamatában jelentős szerepet játszó enzim, a szuperoxid diz- 

mutáz (SOD) (E.С.1.15.1.1.) vizsgálatára a H-2 kongenikus és 

rekombináns egértörzsekben.



3

IRODALMI ÁTTEKINTÉS

A légzés a szervezet számára nélkülözhetetlen folyamat, 

mely során az anyagcsere folyamatokhoz szükséges oxigén fel

vétele és leadása történik. A sejtekbe került oxigén lassú 

égést tart fenn, melynek eredményeként a sejtek anyagai ala

csonyabb energiatartalmú vegyületekké, teljes oxidáció esetén

széndioxiddá és vizzé disszimilálódnak, miközben energia szaba-

fel. A légzés az aerob szervezetek legfontosabb energiádul

felszabadító folyamata. Az oxigén természetesen nem közvetlenül

épül be a szervezetbe, hanem a légzési láncon a citokróm

jut át, mikor is a felszabaduló energia a szer-rendszeren

vezet számára közvetlenül felhasználható ATP-ben tárolódik.

* NAD+A közvetlen oxidáció, illetve elektron leadás a NADH

rendszerben történik. Érthető, hogy ezen folyamatokat igen 

széleskörűen tanulmányozták már. A továbbiakban csak olyan 

vizsgálatokról kivánok rövid áttekintést adni, amelyek a kö

vetkezőkkel foglalkoznak:

Az oxigénből levezethető szabad gyökök és élettani 
jelentőségük

A SÓD általános jellemzése

A SÓD szerkezete, fajtái

A SÓD lokalizációja a sejtben

A SÓD kimutatására szolgáló módszerek

Az MHC szerkezete és kapcsolata a SOD-dal

A SÓD immunológiai folyamatokban játszott szerepe 

A SÓD daganatos szövetekben bekövetkező változásai
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Az oxigénből levezethető szabad gyökök és

élettani jelentőségük

A légzés, mely az aerob élőlények éltető eleme, az int- 

racelluláris oxidációs folyamatok miatt számos speciális vé

delmet tesz szükségessé. Ennek oka, hogy az oxigén redukció

ja több lépésben megy végbe, miközben számos, az élő szerve

zetre káros intermedierek keletkeznek. A molekuláris oxigén 

aktiv formáiról a következő ábra ad áttekintést /8/:

szinglet oxigén

*°2
hv

+e-e °22-r ?°2
szuperoxid

gyök
Д

V
0 + 0

atomos oxigén

Amint látható, a molekuláris oxigénből elektron leadás

sal az extrém dioxigenil forma jöhet létre. Ez azonban a nagy 

ionizációs potenciál (12,1 eV) miatt igazán ritkán, csak ka

talizátorok jelenlétében zajlik le. A molekuláris oxigén hő 

hatására képes atomos formába disszociálni (kb. 5000 °C fe

lett). Kisebb energiabefektetéssel is létrehozható formája 

a szinglet oxigén, mely elektromos töltések és fény hatására

keletkezhet. Az elektron felvétellel keletkező gyökös aktiv
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formák a szuperoxid gyök, illetve a peroxid gyök. Ezek közül 

természetesen a biológiai folyamatokban csak néhány alak je

lentős, igy a szinglet oxigén, az atomos oxigén, valamint

a szuperoxid gyök. A szervezetben számos védekező mechaniz

mus alakult ki ezen káros intermedierek inaktiválására, mi

vel kémiai reakciókészségük a halogénekkel kb. egyenértékű.

Több szerző is rámutatott, hogy a molekuláris oxigén 

redukciója univalensen megy végbe, vagyis egyszerre csak

egy elektront vesz fel, miáltal az első lépésben hiperoxil

gyök képződik /9/:

+ e + H+ * HO'°2

А HO' hiperoxil gyök disszociációs állandója kicsi (pK = 

= 4,8), igy a sejtek fiziológiásán közel semleges kémhatásu 

oldataiban azonnal disszociál, és inkább szuperoxid anion

ként van jelen /0^ /, amely erős oxidáló ágens /10/: pl.

aszkorbát + 2О2 + 2H+ dehidroaszkorbát + 2^02

A keletkező H„0 neutrális közegben jelentősen felhalmozód-2 2
hat /11/, szemben a gyökös intermedierekkel, melyek természe

tes körülmények között igen rövid élettartamuak. így érthető,

hogy sokáig a H202~t ismerték el az oxigén biológiai reduk

ciója termékeként, és az oxigén toxicitásának tekintették.

Újabb kutatások feltárták, hogy a gyökös intermedierek a toxi-

kusak, ezek közül is elsősorban a szuperoxid gyök. A szuper

oxid dizmutáz enzimet ezen gyök elleni elsődleges védőnek

tartják.
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Nemrég bizonyították, hogy az oxigén redukciója a szer

vezetben enzimatikus, és éppúgy univalensen megy végbe, mint 

a spontán oxidáció /12/. így pl. a hidrokinonok, leukoflavi- 

nok, katekol-aminok autooxidációja során O^- 

/13,14,15/. Leggyakoribb enzimatikus forrásai: xantin oxidáz 

/16,17/, aldehid dehidrogenáz /18/, flavoprotein dehidro- 

genáz /19/, triptofán dehidrogenáz /20/. Ezek közül legala

posabban a xantin oxidázt vizsgálták. Ez az enzim használha

tó a gyök in vitro termelésére is /21/. Ugyancsak

termelődik a fagocitózis során /22/ és a kroloplasztok megvi-

keletkezik

lágitásakor is /23/, valamint a mitokondriumban az ATP szin

tézis során.

A létrejött szuperoxid gyök különböző kémiai reakciókba

léphet, pl. egy elektron elvesztésével szinglet oxigén kelet

kezhet, vagy protonálódva hiperoxil gyök képződhet, illetve

hidroxil gyök keletkezése következhet be hidrogén peroxid

hatására /8/. A szuperoxid gyökből levezethető és in vivo is 

képződő aktiv formák jelentősen károsíthatják a sejt bioké

miai folyamatait. így pl. bizonyított a szinglet oxigén 

reakciója szén-szén kettős kötéssel, a lipidkárositó hatása 

a lipidperoxidáció révén fejeződik ki stb.

Számos kisérlet támasztja alá a szuperoxid gyök mérgező 

hatását: Escherichia coliból nyert streptonigrin mérgező 

hatása oxigén és elektronforrás jelenlétében megnő /24/.

A O2 DNS kárositó hatásával több szerző is foglalkozik 

/24,25/, ezen kivül részt vehet a poliszacharidok depolimeri-

zálásában is /26/, különösen bizonyos fémszennyeződések ese-
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tén /27/, mind in vivo, mind in vitro /19/. A O^" 

a szerepe a sejtöregedési folyamatokban is /8/.

A C>2 azon hatásaira most nem térek ki, mely reakciók 

valamely detektálási mód alapját is képezik, ezeket az iro

dalmi áttekintésben később ismertetem.

-nek fontos

A SÓD általános jellemzése

A szuperoxid gyök elleni védekezés legfőbb módja az aerób 

szervezetekben az enzimes védekezés. Minden oxigén-metaboli- 

záló sejt tartalmaz olyan fémproteid enzimet, vagy enzimeket, 

a SOD-ot, mely a következő reakciót katalizálja:

SÓD2~ + 2H+ /28/°2 + 0 v H202 + 0 2

A keletkezett Ho0o-t vagy a peroxidáz enzim bontja el a sej-2 2
tekben /29/:

peroxidáz * 2H20 + AH202+ AH 2
vagy a kataláz:

kataláz ■> 2H20 + 02H202 + H„02 2

Az előbbiekből érthető, mint ahogy azt McCord is kimutatta,

hogy az obiigát anaerob mikroorganizmusok nem tartalmaznak

SOD-ot, az aerotoleráns anaerobok pedig az aerob mikroorganiz

musokhoz képest igen keveset /12/.

A SÓD szerkezete, fajtái

A SÓD szerkezetét tekintve régóta ismert enzim. A felis-i; ^ s 

t Г #



8

mérés kezdeti lépéseinek tekinthető, hogy számos kutató izo

lált különböző szervekből olyan fémproteideket, melyekről

kiderült, hogy szuperoxid dizmutáz aktivitásuk van. így pl. 

Mann és Keilin 1938-ban egy marhavérből izolált Cu-tartalmu 

proteint Írtak le, melynek molsulya kb. 35 000 volt, és 

0,38 % rezet tartalmazott, igy hemocupreinnek nevezték el

/30/. 1953-ban hasonló proteint izoláltak lómájból, s hepa- 

tocupreinnek nevezték el /31/, szerepe a szerzők szerint 

a réz raktározása. A vizsgálatokat kiterjesztették emberi

agyra /32/, emberi vörösvérsejtekre stb. 1970-ben sikerült

megállapítani, hogy a réz mellett cink tartalma is van an

nak a proteinnek, melyet a vérből izoláltak /33/. Shield és

munkatársai az emberi agy, máj, vese és vörösvértestek

"kupreinjeit" immunoiógiailag azonosnak találták /34/.

Ezektől a kutatásoktól függetlenül fedezték fel a SÓD

aktivitást. Ez foment I. Fridovich és J.M. McCord nevéhez

fűződik /35/. Azóta már számos állati és emberi vörösvértes- 

tekből izolált enzim aminosav sorrendjét meghatározták /36, 

37,38/. Megállapították, hogy a marhavörösvértestekből izo-

alegységekből /28/, mig a humán vörös- 

vértestekből izolált különböző alegységekből áll /39/. Az e-

lált Cu-Zn-enzim azono

lektroforetikus vizsgálatok kimutatták, hogy a humán eritro-

cita enzimnek két alegysége van /40/.

A különböző eredetű SOD-ok rézen és cinken kívül vasat és

mangánt is tartalmazhatnak, előbbiek főleg a növényekre jel

lemzőek /41/, mig a mangán tartalom a bakteriális enzimekre 

/42/, habár az E. coliból nyert két SÓD elektroforetikus azo

nosításakor az egyik egy 40 000 - 32 600 mólsulyu Mn-SOD-nak,
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3 +a másik viszont egy 39 000 molsulyu Fe -SOD-nak adódott /43/.

Az aminosav sorrenden és a központi fémion milyenségén kivül 

meghatározták már az enzimek kristályszerkezetét /44/, mág

neses szuszceptibilitását /45/, a központi fémion és a li- 

gandum közti kötéserösségeket /46/, genetikáját /47/. A kü

lönböző SOD-ok aminosav sorrendjének összehasonlitása bizo

nyos evolúciós rokonságok felfedésére is alkalmas /48/.

A SÓD sejten belüli lokalizációja

Az eukariótákból két különböző SOD-ot sikerült kimutat

ni, melyek a sejten belül is különböző helyen lokalizálódnak.

A citoszolban található SÓD két alegységből áll, egy-egy réz- 

és cinkiont tartalmaz alegységenként, előfordulása általános

az eukariótákban, emberben is kimutatták /49/. A Cu-Zn-SOD 

rendkivül stabil fehérje, a proteázok hatásával és a hőinak

tiválással szemben is igen ellenálló /50/. Elektroforetikus

vizsgálatok alapján bebizonyosodott, hogy három izoenzime van,

mindegyik érzékeny a cianidra, de érzéketlen a kloroform-me-

tanolos extrakcióra /40,51/. Cu-Zn-enzimet találtak az euka-

rióták mitokondriumának intermembrán területén is, a cito-

szolhoz képest jóval alacsonyabb mennyiségben /52/.

A prokariótákra jellemző vas- és mangántartalmu SÓD az

eukarióták mitokondriumában fordul elő /51/. Az enzim cianid

ra rezisztens, viszont a kloroform-metanol elegyre igen ér

zékeny. Izoenzimjeit ezideig nem találták. Ez az enzim a mi-

tokondrium mátrixában lokalizálódik /52/.
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A SOD kimutatása

A SOD csak szuperoxid gyök jelenlétében működik, igy ki

mutatása az 0~2 különböző reakcióihoz kötött.

a/ Közvetlen vizsgálati módszerek:

A pulzáló radiolizis során vizes közegben a formiát anion 

kétszeres radiolizise 0^ ~t szolgáltat. A SÓD katalitikus ha

tásának mérése spektrofotometriás utón lehetséges /53/.

A gyors fagyasztásos spektrofotometria /rapid-freeze 

spectrometer/ szintén alkalmas a SÓD aktivitás közvetlen mé

résére /54/. A reakcióelegy gyors fagyasztása után mikrohul

lámmal mérik a párositatlan elektronspin-tartalmat, igy 

a OZ, szint detektálható. A SÓD csökkenti a 0* jelét, s igy 

a katalitikus hatás közvetlenül mérhető.

b/ Közvetett vizsgálati módszerek:

Ezekben a murési módokban a SÓD azáltal detektálható,

hogy egy redukáló vagy oxidáló indikátormolekula és a szu

peroxid gyök közti reakciót gátolja.

A xantin oxidáz enzim oxigén jelenlétében a xantinra 

hatva 0^ -t termel, ez redukálja a citokróm c-t, és a SÓD ezt 

az átalakulást gátolja /28/. A 0^ redukálja a tetranitrome- 

tánt nitroformmá, a p-nitro-tetrazólium kéket (NBT-t) forma- 

zánná. A SÓD itt is gátolja a fenti folyamatokat, aktivitása 

ezáltal spektrofotometriásán mérhető /55/.

A szulfit autooxidációja szabadgyökös láncmechanizmus,

ezt a SÓD gátolja, igy ez is lehet az enzimaktivitás mérésé

nek alapja /56/.
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Gélelektroforézissei szintén vizsgálható az enzim. A O^- 

képződése fotokémiai reakció, gyökfogóként NBT-t alkalmazva 

az enzim a gélben előhívható /49,55/.

Az epinefrin /adrenalin/ pH = 8,5 alatt katalitikus fé

mek távollétében levegőn viszonylag stabil. A 

lint adrenokrómmá oxidálja, s miután ez szines vegyület, ez 

a folyamat is képzehető a SÓD mérés alapján /57/. Magasabb

az adrena-

pH-n az adrenalin autooxidációja következik be, láncmechaniz- 

Itt a O^ lánctovábbitó gyökként szerepel. Külön

álló O^ forrás nem szükséges, az enzim aktivitása az adrena

lin autooxidációjának gátlása révén mérhető. A módszer ele

gáns, mivel itt az adrenalin 0^ forrás és indikáló gyökfogó 

is /14/. Munkánk során mi ezt a módszert alkalmaztuk a SÓD 

enzim meghatározására.

mus szerint.

Az MHC szerkezete és kapcsolata a SOD-dal

Valamennyi faj rendelkezik olyan alapegységgel, amely

lehetővé teszi számára a "saját" és "nem saját" struktúrák

megkülönböztetését. Emlősökben a "saját" jelleget meghatáro

zó, valamint a "saját" és "nem saját" közti különbségtételt 

lehetővé tevő funkciók szabályozója a fő hisztokompatibili-

tási komplex /MHC/. Ez, a különböző emlősökben nagyon ha

sonló felépítésű génkomplex, valamennyi szinten szabályozza

a felismerést.

A transzplantációs kísérletek gyakorlati alkalmazása egy

re inkább megkövetelte, hogy tisztázzák az МНС-nek az immun-
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folyamatok szabályozásában játszott szerepét. Ma már ismert, 

hogy egerekben az МНС a 17. kromoszómán helyezkedik el, és 

H-2-Tla-nak nevezik (továbbiakban H-2) /59/. Az emberben

ugyanez a génkomplex, a HLA, a 6. kromoszómán található.

A két komplexnek mind genetikailag, mind szerkezetileg sok

azonos vonása van.

/ „--ч
\

\ \
I -Quq-1 -Quq-2 - H-31 “ H -32 иJ E C FA - В IЛ L II
l_

1. ábra: A H-2 komplex géntérképe /58/

A H-2 több régióra osztható /1. ábra/. A sejtekben ta

lálható la (Immune-response associated) antigének analizise

alapján az I-régió több szubrégióból tevődik össze. Közülük

eddig csak néhányat sikerült azonosítani. Mai ismereteink 

szerint a H-2 12 lokusza szerológiailag jól meghatározható 

termékeket kódol. így az S-régió a plazmafehérjék képződését 

szabályozza. A K- és D-régió termékei a sejtek membránjában 

mutathatók ki, melyek közvetlenül szerepet játszanak az effek-

&
*
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tor sejtek targetfelismerésében. Ezek a strukturgének kódol

ják a sejtfelszini hisztokompatibilitási antigéneket is.

Az I-régió tartalmazza azt a lokuszt, amelynek termékei az 

egérlimfociták kevert limfocita reakciójában a stimulátor

szerepét betöltik. Az immunválasz sejtkölcsönhatásai az I-ré- 

gió ellenőrzése alatt állnak. Az I-régió génjei befolyásolják 

a különböző tipusu immunválaszok minőségét és nagyságát.

A H-2 komplex génjei tehát igen fontos szerepet ját

szanak az egyedek "saját" struktúrájának megőrzésében, illet

ve az újonnan képződő (daganatos), vagy kivülről behatoló mik

roorganizmusok és paraziták elleni védelemben. Ezt a megőrző

és védelmi mechanizmust nevezzük a "surveillance" mechaniz

musának, melyet az utóbbi években igen intenziven tanulmá

nyoztak, és a jelentős eredmények elismeréseként Burnet,

majd később Medawar, valamint jelenleg három immungenetikus,

Snell, Benacerraf és Dausset Nobeldijat is kapott.

A H-2 régióinak a szerkezete az immunglobulinokéval ro

kon. Két különböző molsulyu polipeptid láncból épül fel, me

lyek nem kovalensen kötődnek egymáshoz. A nehéz lánc szer

kezete allélenként változik, a könnyű lánc viszont minden mo

lekulában azonos, szerkezete a ^“roikroglobulinnal bizonyult 

azonosnak.

Vitetta és munkatársai a különböző H-2 molekulák amino-

sav sorrendjét határozták meg, a H-2K és H-2D lokuszok funk

ciójáról alkotott elképzelések tisztázására /59/. A H-2.23 

(H-2K^) molekula részleges NH2-terminális aminosav szekven

ciáját hasonlónak találták a különböző immunglobulinokéhoz,
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humán Су3/341-368/-hoz és a humán C62-höz. A homologi- 

tás ezen foka hasonló, mint ami az immunglobulin és a ß2~mik- 

roglobulin között van. Mindez felveti a lehetőséget, hogy 

a hisztokompatibilitási gének és az immunglobulin a törzs- 

fejlődés során a gerincesekben egy közös ősi génből keletkez-

igy a

tek.

Richardson az immunglobulin térszerkezete és a Cu-Zn-SOD 

alegység közt sztereokémiái hasonlóságot talált /60/. Mind

két fehérje háromdimenziós szerkezete egy jellegzetes, kissé 

lapos henger, mely 8 fehérjefonalból áll. Meglepő a hengerek 

méreteiben tapasztalt azonosság: SÓD henger - 12 8 x 16 2 x 

x 28 2, az IgG változó egységeinek hengere: 10 8 x 16 Я x 28 2, 

konstans egységeié pedig 10 2 x 16 2 x 33 2. Eltérés viszont, 

hogy az IgG 12 alegységét diszulfid hidak kötik össze, mig

a SOD-nak nincsenek diszulfid hidjai a hengeren belül. Ugyan

csak hasonlóság fedezhető fel az aminosav sorrendekben is.

Mindezek alapján az immunoglobulin és a Cu-Zn-SOD közt evolú

ciós kapcsolatot feltételeznek.

A SÓD immunológiai folyamatokban játszott szerepe

A SÓD 1968 óta ismert, és feltehetően ez az oka annak, 

hogy ismereteink a működéséről, a szervezet védekező reakciói

ban játszott szerepéről hiányosak. 1973-ban Huber és munka

társai gyulladásellenes fehérjét izoláltak /61/, melyről be

bizonyosodott, hogy a SOD-dal azonos /22/. A szuperoxid gyök 

gyulladásos folyamatokban baktericid hatású /62/, igy a fér-
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tőzések elleni védekezés egyik fontos tényezője. A granulo- 

citák aktiválódása során a lizoszomális enzimek, igy a SÓD, 

a peroxidáz, a kataláz, különböző észterázok, aktivitása 

megnő. A makrofágok aktivációjakor a nem specifikus fagoci- 

tózis során szintén emelkedik a SÓD aktivitása /63/. Az im

munrendszer másik csoportjánál, a limfoid rendszerben a SÓD 

szerepe és aktivitásának alakulása még nem ismert. A SÓD ki

mutatható a legkülönbözőbb szervekből, igy valószinüsithető, 

hogy általános védő szerepet tölt be a szervezetben. A SÓD 

aktivitás gyulladásos folyamatokban megnő. Az enzim az eddi

gi vizsgálatok alapján képes olyan szinten tartani a szuper- 

oxid gyök koncentrációját a szervezetben, hogy a saját sejte

ket ne kárositsa a O^ , viszont lehetővé teszi idegen anya

gok (sejtek) eliminálását a szervezetből. A szuperoxid gyök 

kóros túltermelésén is alapulhatnak gyulladásos folyamatok 

(pl. izületi, kötőszöveti gyulladások). Ezen elváltozások hely

reállításában is szerepet játszhat a SÓD.

A SÓD megfelelő, a körülményektől függő /pl. antigén

inger/ termelését, illetve aktivitását megfelelő genetikai

mechanizmusok szabályozzák. Emberben Sinét és munkatársai

a citoplazmatikus SOD-l-et kódoló gént a 21. kromoszóma

21q22 szubrégiójához térképezték, ugyanahhoz a sávhoz, mely

nek triplettje a Down szindrómáért is felelős /64/. Egér-29- 

kinai hörcsög szomatikus sejthibridet vizsgálva France és 

Taggart a SOD-1 enzimet kódoló gént a HGPRT-vel kapcsoltan

a 16. egérkromoszóma 16B5 tér. darabjához rendelték /65/.

Megállapították, hogy az emberben és a főemlősökben a SOD-1

az első biokémiai marker gén lokusz.
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Novák és munkatársai a Cu-Zn-SOD aktivitását vizsgál-

A H-2bták H-2 kongenikus egértörzsek máj citoszoljában /66/. 

haplotipusu törzsekben magasabb (40-50 egység/mg fehérje) SÓD 

aktivitást találtak, mint a H-2a, H-2b, H-2b haplotipusokban 

(10-20 egység/mg fehérje). Eredményeik alapján arra következ

tettek, hogy a különböző H-2 kongenikus egértörzsek H-2 haplo- 

tipusa és a máj SÓD aktivitása között kapcsolat van, felte

hetően úgy, hogy a H-2 komplexen belül olyan gén található,

amely eddig ismeretlen mechanizmus szerint befolyásolni ké

pes a SÓD aktivitását.

A SÓD daganatos szövetekben bekövetkező változásai

A tumortranszplantációs kísérletek genetikai tanulmányo

zása a beltenyésztett egértörzsek kifejlesztésével és fel

használhatóság. .al párhuzamosan fejlődött. Daganatsejtek bio

kémiai tanulmányozása során Warburg rámutatott, hogy az anyag

csere a malignusan transzformált sejtekben az anaerob gükoli-

zis irányába tolódik el /67/. Irodalmilag elfogadott az a meg

figyelés, hogy a daganatos sejtek mitokondriumában a Mn-SOD 

aktivitása jelentősen lecsökken, sőt az esetek nagy részében 

nem is mutatható ki /68/. Ezt a jelenséget mind in vivo, mind

in vitro fenntartott tumorsejtekben megfigyelték. A citoszol-

ban található Cu-Zn-SOD aktivitása nem mutat ilyen következe

tes változásokat. Egyes kutatók nem észleltek különbséget

az egészséges és a daganatos sejtek citoszol frakciójának SÓD

aktivitásában /69/, mások viszont az egyes tumorfajtákha^.,^
1

Cu-Zn-SOD aktivitásának csökkenését figyelték meg /70;/4 öcGű a

. 4f
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Yamanaka úgy találta, hogy a teljes sejt SÓD aktivitása hu

mán leukémiás sejtekben csökken /71/. Problémát jelentett 

azonban számára a megfelelő kontroll sejtpopuláció megvá

lasztása. Ez a probléma számos esetben nehézséget okoz, akár 

spontán előforduló, akár indukált tumor esetében, mivel a ho

mogén normál sejtpopuláció, amely a tumorsejtek egészséges 

kontrollja lenne, a legtöbb esetben elméleti, vagy gyakorlati 

okok miatt nem áll a kutatók rendelkezésére.
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CÉLKITŰZÉS

A SOD felfedezése óta a világszerte megindult kutatás

az enzim számos fiziko-kémiai, szerkezeti és működési tu

lajdonságát tárta fel. A SOD-nak a fiziológiás, valamint 

a kóros folyamatokban játszott szerepét azonban csak később 

kezdték tanulmányozni, ezért ismereteink ezirányban még hi

ányosak. Korábbi vizsgálatok felhivták a figyelmet, hogy 

a SÓD szerkezete és egyes szakaszainak aminosav szekvenciája 

az immunglobulinokéhoz hasonló /59,60/,. és munkacsoportunk

ban kimutatták, hogy a H-2 komplexen belül vannak olyan gének, 

amelyek a SÓD aktivitását (feltehetőleg indirekt utón) befo

lyásolják /66/. Ezért vizsgálatainkban további adatokat ke

restünk arra vonatkozólag, hogy milyen a SÓD aktivitása a nor

mál és a kóros leukémiás nyirokszervezetben, valamint

arra vonatkozóan is, hogy egyes antigénekkel, mint az oxazo-

lon és az ovalbumin, kiváltott immunválaszok késői és ko

rai tipusu hiperszenzitivitás - során milyen változás követ

kezik be a SÓD aktivitásában. Vizsgálatainkat ugyanazon belte

nyésztett, H-2 kongenikus és rekombináns egértörzseken kíván

tuk végezni, amelyekben a jól definiált genetikai különbségek

következtében a vizsgált immunválaszokban is szignifikáns

különbségeket kaptunk /72,73,74,75/.

Másrészt, kiváncsiak voltunk arra, hogy milyen változá

sokat okoz a leukémia kialakulása a biológiai oxidációban.

Ezért megvizsgáltuk a SÓD aktivitásának alakulását normál és

leukémiás beltenyésztett AKR/J egerekben. Ezekben a kísérle

tekben a sejt mitokondriális és citoszol frakcióinak SÓD akti-
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vitását külön-külön is meghatároztuk, és összehasonlitottuk

a normál és leukémiás értékeket. További kiegészítésként meg

vizsgáltuk azt is, hogy milyen ezekben a sejtekben, illetve 

sejtfrakciókban a NADH-dehidrogenáz enzim (E.C.1.6.99.3.) ak

tivitása, mivel az egészséges sejtekben csak magában a mito- 

kondriumban redukált koenzim oxidálódik, a malignusan transz

formáit sejtekben viszont az anyagcsere az anaerob glükolizis

irányába tolódik el. Mivel ez az Oxidációs folyamat ATP ter

meléshez vezet, ezért indokoltnak láttuk az egészséges és 

leukémiás sejtek Na+-K+-ATP-áz enzim (E.C.3.6.1.3.) aktivitá

sát is meghatározni, és az eredményeket komplexebb összeha

sonlításra is felhasználni.
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ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

A kísérleteinkben felhasznált egértörzsek jellemzése

A kísérleteinkben felhasznált beltenyésztett egértörzsek

genetikailag jól definiált, homogén populációt képviselnek.

A beltenyésztett egértörzsek közül egyesek a fo hisztokompati-

bilitási antigénekben és más antigénekben is különböznek. Má

sok csak a H-2 komplexben különböznek egymástól, ezeket H-2

kongenikus törzseknek nevezzük, pl. BIO és BIO.A, vagy C^H.SW 

stb. Azokat a törzseket, melyek minden génben megegyeznek, ki

véve egy, a H-2-n belüli kisebb, definiált kromoszóma sza

kaszt, H-2 rekombinánsoknak nevezzük, pl. BIO. A/4R/ és 

B10.A/5R/. A H-2-n belüli crossingover által létrejött rekom-

binánsok alléljainak egy adott kombinációját H-2 haplotipus-

H-2a, H-2b.nak nevezzük. Jelölése: pl.

1. táblázat: A kísérleteinkben felhasznált beltenyész
tett, H-2 rekombináns és kongenikus egér- 

törzsek haplotipusa és H-2 géntérképe /76/

H-2 komplex
H-2 haplo- 

tipus Rekombináns DI STörzs К

I-CI-A I-B

bbb b b b bВ 10 

В 10. А 

В 10.A/4R/ 
В 10.A/5R/ 
с3н.SW 

C3H/Di 
AKR/J

d dk/d к к dка
b bа/Ь b bк кh4

ddb/a b db bi5
b bbb bbb

кккк ккк
к ккк ккк
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Leukémiás kísérleteinkhez beltenyésztett AKR/J egér

törzset használtunk fel. Ez a törzs különösen alkalmas az im

munrendszer malignus elváltozásainak és az elváltozás követ

kezményeinek tanulmányozására. Az AKR/J egértörzsben geneti

kai okok miatt az életkor előrehaladtával (6-8 hónapos kortól) 

az esetek kb. 90 %-ában spontán, timusz eredetű malignus lim- 

foma alakul ki, az esetek többségében leukémiás vérképpel.

Az AKR/J, mint a T-sejtes limfoma modellje tanulmányozható.

További előnye, hogy van ugyanolyan genetikai állományú egész

séges egyed, mely még korban is megegyezik a beteg állattal.

Ez közvetlen és megbízható összehasonlításra nyit lehetősé

get az egészséges és a beteg állatok közt, mig a kivülről

indukált tumoroknál problémát okoz a kontroll szövet megvá

lasztása. Miután a rendszer jólkézben tartható, lehetőség

nyilik a SÓD aktivitás biokémiai hátterével kapcsolatos vizs

gálatok végzésére.

A kísérleteinkhez felhasznált állatok a saját Immungene

tikai Állatházból kerültek ki. A beltenyésztett egértörzsek

eredeti szülőpárjait Dr. Pavel Iványitól (Inst, of Exp. 

Biology and Genetics, Prague) kaptuk, és a kísérleti állatok

ezek leszármazottjai voltak. A törzsfenntartó és a kísérleti

állatokat egyaránt standard körülmények között tartottuk.

Táplálékként a LATI által gyártott patkány-egér dugó tápot

használtuk mig vizet ad libitum kaptak.

A leukémiás vizsgálatokhoz felhasznált állatok életkora

minden esetben meghaladta a 7 hónapot, de általában nem volt

öregebb 12-13 hónaposnál. A kísérletekhez csak tisztán leuké-
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miás állatokat használtunk fel, tehát olyanokat, melyeknek 

timusza, lépe, nyirokcsomói, jelentősen megnagyobbodtak és 

fehérvérsejt számuk is magas volt. A kontrollként használt 

állatok a betegekkel azonos életkoruak és hematológiailag 

és szövettanilag is ellenőrzötten tumormentesek voltak.

Az immunizáláshoz felhasznált állatok mindenkor 3 - 0,5 hó

naposak voltak, himek és nőstények egyaránt.

Az állatoktól 18 órával a leölés előtt megvontuk a tá

pot, de a vizet folyamatosan kapták.

Immunizálások

1/ Szenzibilizálás oxazolonnal

a/ Az állatok fülét és mellső lábait összesen 200 yl/ál-

lat mennyiségben 5 %-os etanolos oxazolonnal (BDH) kentük be.

Ezután 10, 20, 3u, 60, 120 perc, valamint 24, 48 és 72 óra

múlva leöltük az állatokat. Kontrollként kezeletlen, illetve

csak etanollal kezelt állatokat használtunk.

b/ Reszenzibilizálás: Az első oxazolonos kezelést követő

14. napon oliva olajban (Sigma) készitett 3 %-os oxazolon-

szuszpenzióval kentük be az állatok fülét 150 pl/állat mennyi

ségben. A leölés a fentebb már ismertetett időpontokban tör

tént. A kontrollként használt állatokat csak oliva olajjal

kentük be, ill. egyáltalán nem reszenzibilizáltuk.

2/ Immunizálás ovalbuminnal és Bordatella pertussis 

adjutánssal

a/ Az állatokat intraperitoneálisan (ip) oltottuk be

0,1 ml fiziológiás sóoldattal - mint kontroll
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- ovalbuminnal (OVA) (Sigma) 5 yg/állat mennyiségben

- Bordatella pertussisszal (BP)X 10^ csira/állat "

- ovalbuminnal és Bordatella pertussisszal együttesen 

(OVA+BP)

Az állatokat a kezelést követően 10, 20, 30, 60, 120 perc,

illetve 24, 48 és 72 óra múlva öltük le.

b/ ujrakezelés: Az első kezelést követő 10. napon az ál

latokat újra beoltottuk 900 уд/állat mennyiségű ovalbuminnal. 

A leölés az ezt követő 2 órán belül történt a fent jelzett

időpontokban. A kontrollként használt állatok csak fizioló

giás sóoldatot kaptak, vagy nem voltak kezelve.

Homogenizátumok készitése

A leölt állatok mezenteriális és regionális (auricularis, 

axillaris, bracialis) nyirokcsomóit, timuszát, lépét és né

hány esetben a máját vizsgáltuk. A kiszedett szerveket jégre 

raktuk, és ezután minden műveletet 4-5 °C-on végeztünk. A ho- 

mogenizátumokat további vizsgálatainktól függően készítettük

el.

1/ a teljes enzimaktivitás méréséhez

Ilyenkor együtt mérjük a citoszol Cu-Zn-SOD és a mito-

kondriális Mn-SOD aktivitását. Ehhez a friss szervekből 0,01 M-

os foszfát-pufferrel (pH = 7,0) kb. 10 mg nedves szövet/l ml 

puffer töménységű homogenizátumot készítettünk potterrel.

Az igy nyert durva extraktot 15 000 x g-n centrifugáltuk 30

X A Human Oltóanyag Termelő és Kutató Intézet (Bp.) aján
déka .
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percig, 4 °C-on. Az igy kapott felüluszó tartalmazza mindkét 

enzimet, ebből közvetlenül történt mind az enzim aktivitásá

nak, mind a fehérjetartalomnak a meghatározása.

2/ A mitokondriális és a citoszol frakciók elválasztása

A vizsgálandó szerveket 0,01 M-os Tris-HCl-pufferben 

(pH = 7,0) homogenizáltuk el 100 mg nedves szövet/l ml puffer 

töménységben, Dounce homogenizátorral. Ebben az esetben a ron

csolás kisebb mértékű, és igy a membránok kevésbé károsodnak.

A 2000 x g-vel 15‘percig tartó centrifugálással kapott fe- 

lüluszót újból centrifugáltuk 20 000 x g-n 30 percig. A felül

uszó a citoszol frakció, az üledéket pedig pufferban felvéve 

a mitokondrium frakciót kaptuk.

A SÓD aktivitásának mérése

A SÓD enzim aktivitását az adrenalin adrenokróm át

alakulás gátlása alapján spektrofotometriásán határoztuk meg. 

Módszerünk a Matkovics és mtársai által leirt módszer /29/ 

módositott változata volt; A méréshez használt reakcióelegy 

összetétele:

1 ml EDTA-oldat (0,3 mM EDTA Na2C02_pufferben oldva)

1,7 ml Na2C0^-puffér (0,05 M-os Na2C0^ és 0,01 n HC1 10:4
arányú elegye, pH = 10,2)

0,2 ml homogenizátum

0,1 ml adrenalin-oldat (120 mg L-adrenalin (Calbiochem)
10 ml 0,01 n HCl-ban)

A kontrollként használt elegyben a homogenizátum helyett is 

Na2C02~puffért alkalmaztunk. A mérés szobahőmérsékleten történt
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PYE UNICAM SP6-500 UV spektrofotométeren, 480 nm-en, 1 cm-es 

kvarcküvettában. Az extinkció változását 15 másodpercenként

olvastuk le.

Értékelés: Az 1 percre eső extinkció-változásokat figye

lembe véve 1 aktivitás egységnek definiáltuk azt az enzim-

+ adrenokróm átalakulásbanmennyiséget, mely az adrenalin 

50 %-os gátlást idéz elő. Kontroll méréseink alapján ez meg

felel a Fridovich által definiált egységnek /57/. A kapott

enzimaktivitásokat egységnyi fehérjetartalomra vonatkoztatva 

adtuk meg. A mérések szórása nem haladta meg a - 5 %-ot.

A fehérjemérés Lowry módszerével történt /78/ borjú szé

rum albuminra standardizálva.

NADH-dehidrogenáz aktivitásának mérése

Az enzim meghatározását kétféleképpen végeztük.

a/ Az enzim direkt fotometriás mérése. A rendszerhez

nagy feleslegben adtuk a szubsztrátot, mert igy a reakció 

sebessége közvetlenül az enzim koncentrációjától függ (1 ml 

homogenizátum kb. 40 vg fehérjetartalommal + 2 mg NADH (Rea- 

nal), 2 ml végtérfogatban). Az el nem bontott NADH mennyi

ségét - 30 percig 37 °C-on történő inkubálás után - előze

tesen felvett kalibrációs görbe alapján közvetlenül fotomet-

riásan határoztuk meg 340 nm hullámhosszon, és egységnyi fe

hérjetartalomra vonatkoztatva adtuk meg.

b/ Az esetek egy részében összehasonlításként a NADH 

hozzáadása után p-Nitro-tetrazolium kéket (NBT-t) adtunk
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a rendszerhez (0,5 mg NBT + 1 mg NADH + 1 ml homogenizátum,

40 yg fehérjetartalommal, 1,5 ml végtérfogatban). Az en

zim által el nem bontott NADH redukálja az NBT-t formazánná, 

és ennek mennyiségét előzetes kalibrációs görbe alapján 30 

perces 37 °C-on történő inkubálás után spektrofotometriásán 

határoztuk meg, 550 nm hullámhosszon.

A két módszerrel nyert adatok közti eltérés - 10 % alatt volt.

kb.

Na+-K+-ATP-áz enzim aktivitásának mérése

A mérés elve azon alapul, hogy a rendszerhez ATP-t adva,

a jelenlevő enzim az ATP ADP + P^ átalakulásnak megfe

lelően anorganikus foszfátot szabadit fel. Ez a Hoise által

leirt módszerrel történt /79/.

A reakcióelegy összetétele:

200 у1 homogenizátum (30-50 g fehérjetartalommal)
300 yl MgCl2~oldat (18 mM MgC^/lOOO ml puffer)
300 yl NaCl-oldat (900 mM NaCl/1000 ml puffer)
300 yl KCl-oldat (300 mM KC1 /1000 ml puffer)
300 yl EDTA-oldat ( 6 mM EDTA/1000 ml puffer)
500 yl puffer (160 mM-os Tris-HCl puffer, pH=7,4)

5 perces 37 °C-os inkubálás után 100 yl ATP-t (3 yM)adtunk

a rendszerhez, és újabb 10 perces inkubálás után 200 yl 5 %-os

TCA-olda,ttal állítottuk le a reakciót. A kicsapódott fehérjét

1500 x g-n történő centrifugálással távolitottuk el, majd 

a felszabadított ortofoszfáttal szines komplexet képezve 

spektrofotometriásán meghatároztuk a P^ mennyiségét /80/.
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A mérendő reakcióelegy a következő összetételű volt:

200 pl 5 %-os Lubrol W-oldat (Serva)
500 pl 2 %-os Ammonium-molibdenát-oldat (Serva) 

300 yl 0,5 mM-os Na-acetát puffer pH=4,0 

100 pl ortofoszfátot tartalmazó minta

erőteljes összerázás után hozzáadni:

500 pl 2,5 %-os Na-dodecil-szulfát-oldat (5 mM-os EDTA-

ban pH=8,0)

200 pl 5 %-os aszkorbinsav-oldat

300 pl 0,5 mM-os Na-acetát puffer pH=4,0

Az elegyet szobahőmérsékleten állni hagytuk 20 percig, majd 

a 700 nm-en mért extinkció értékekből meghatároztuk az anor

ganikus foszfát mennyiségét az előzetesen felvett kalibrációs

görbe alapján.

Az enzimaktivitások értékeit a lebontott ATP mennyiségében

adtuk meg, egységnyi fehérjetartalomra vonatkoztatva.

Elektroforetikus vizsgálatok

Az elektroforetikus vizsgálatok egy részét 5 %-os ammóni- 

um-perszulfátos poliakrilamid gélen végeztük /81/. A futtatá

sokhoz Tris-glicin elektródpuffért (pH=8,3) használtunk. A kí

sérletek mindvégig 4 °C-on zajlottak, állandó pufferkevertetés 

közben, PHARMACIA gyártmányú elektroforézis cellában. Az elő

futtatáshoz 2 mA/gél, a szeparáló gélen való futtatáshoz 

4 mA/gél áramerősséget alkalmaztunk. A gélekre fölvitt minták

(100 pl) minden esetben közel 1 egységnyi SOD-ot tartalmaztak.
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Vizsgálataink másik csoportjában Bayer és Fischer által 

kidolgozott, izoenzimek gyors elválasztására alkalmas, hütött 

agaróz-akrilamid gélelektroforézist alkalmaztunk /82/.

A SÓD enzim kimutatásához a géleket 0,2 %-os, 0,1 M-os

(pH=7,4) foszfát pufferben felvett p-NBT-oldattal, majd 

0,002 %-os riboflavin-oldattal (0,1 M-os pH=7,4-es foszfát 

pufferben oldva) itattuk át 20, illetve 30 percig, ezután 

erőteljes megvilágitásnak vetettük alá 

után CROMOSCAN kiértékelővel regisztráltuk.

/55/. A géleket ez-
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KÍSÉRLETI eredmények

Csoportunk már több éve tanulmányozta a H-2 kongenikus 

és rekombináns egértörzsekben a különböző antigénekre adott 

immunválasz és a H-2 haplotipusok közt fellelhető kapcsola

tot, és annak mechanizmusát in vivo és in vitro körülmények

közt. Miután előzőleg más munkacsoporttal együttműködve már

kapcsolatot véltünk felfedezni a SÓD enzimaktivitása és a

H-2 haplotipusok közt, igy célom inkább az antigénekre adott 

immunválaszok és a SÓD aktivitása közti esetleg fennálló ösz-

szefüggések felderítése volt.

Munkánk során először tájékozódó kísérleteket végeztünk

annak eldöntésére, hogy milyen antigén, mely szervekben okoz

leginkább változást a SÓD aktivitásában. Ezért különböző anti

gének beadása után meghatároztuk a SÓD aktivitását különböző

nyirokszervekben, igy a lépben, timuszban, mezenteriális és

regionális nyirokcsomókban, és néhány kísérletben a májban is.

Oxazolon hatása a SÓD aktivitásra

Az oxazolon (2-fenil-4-etoximetilén-5-oxazolon, <-^2Hll®3^' 

Ms=217,2) egy olyan egyszerű szerkezetű szintetikus antigén, 

mely kémiai reakcióképessége miatt spontán kapcsolódik a fe

hérjék aminocsoportjaihoz. Igen erős szenzibilizáló hatású.

A bőrre juttatva egyrészt kötődhet a bőr fehérjéihez, másrészt 

lipofil tulajdonságainál fogva a bőrön is átjuthat a mélyebb

szövetekbe, és eljuthat a regionális nyirokcsomókig is, ahol
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jelentős blaszt-transzformációt indukál és erős DNS és RNS

szintézis fokozódást idéz elő /83/. A limfociták felszaporo

dásának egyik következménye a regionális nyirokcsomók megna

gyobbodása, ahol természetesen az anyagcsere-folyamatok, igy 

az oxigén fogyasztás is fokozódik. A szenzibilizálást követő 

események közül a késői-tipusu hiperszenzitivitást (DTH) és 

ellenanyag termelést tanulmányozták a leginkább /72/. Az anti

gén stimulációt követő korai aktiváció eseményei még nem tel

jesen ismertek. Az egyik ilyen korai esemény az, hogy 72 órá

val a szenzibilizálás után jelentős mértékű blaszt-transzfor-

máció következik be /73/. Ezért tűnt érdekesnek megvizsgálni,

hogy vajon az oxazolon stimuláció után a regionális nyirok

csomók SÓD aktivitásában történik-e változás, és ha igen, ak

kor mennyi idővel az oxazolon kezelés után, és mutat-e különb

séget az általunk vizsgált beltenyésztett egértörzsekben.

Kísérletein^ során azt tapasztaltuk, hogy a SÓD aktivi

tásában lényeges változás csupán a kezelést követő első 120 

percen belül tapasztalható, ezután már visszaáll az eredeti 

értékre, és további változás a későbbi időpontokban sem mutat

ható ki. Ugyancsak nem tapasztaltunk lényeges változást a re- 

szenzibilizálást követően sem. Az első 120 percen belüli vál

tozások alapján megpróbáltunk kapcsolatot keresni a különböző

érzékenysége és a SÓD aktivitása közt.

Csoportunk korábbi megfigyelése alapján a H-2 haplotipus 

és az oxazolonnal kiváltott DTH mértéke közt összefüggés van 

/72/. A H-2a és H-2^ haplotipusu törzsek magasabb DTH érték

kel reagálnak, mint a H-2*3 haplotipusuak azonos genetikai hát

törzsek oxazolonra való
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tér esetén. Ezért kísérleteinkhez olyan törzseket választot

tunk, melyeknél a DTH-ban nagy eltérés mutatkozik. így került 

sor a BIO és BlO.A, valamint a C^H/Di és C^H.SW törzsek vizs

gálatára.

Eredményeinket a 2. és 3. ábrán tüntettük fel, melyek azt 

mutatják, hogy a regionális nyirokcsomók nyugalmi (normál) SÓD 

aktivitása forditva arányos az oxazolonnal szemben megnyilvánu

ló DTH nagyságával. Ez összhangban van a korábbi megfigyelések

ből levonható következtetésekkel. Látható továbbá, hogy az oxa-

zolonra relative alacsony DTH-val reagáló törzsekben (BIO és 

C^H.SW) az oxazolon szenzibilázást követően 60 percig nő a SÓD 

aktivitása, mig a jól reagálók közül a BlO.A-ban csekély mér

tékben, de inkább csökkenő tendenciát mutat egészen 120 perc

ig, mig a C^H/Di-ben egy igen csekély mértékű emelkedés után a 

120. percben már a kiindulási értéket mutatja megint (2. ábra).

Noha a lép az egerek fülén történő oxazolon szenzibili- 

zálást követően immunológiailag nem közvetlen reagáló, és el

hanyagolható mértékű reakciót mutató nyirokszerv, a kiindulási SÓD 

aktivitást tekintve itt is jól látható az enzim aktivitása és 

a DTH-reakció nagysága között fennálló inverz összefüggés. Az 

oxazolon szenzibilizálást követően azonban nem láthatók a regio

nális nyirokcsomókban észlelt változások, legfeljebb az, hogy 

a C^H.SW-ben egy csekély mértékű SÓD aktivitás növekedés fi

gyelhető meg, mig a BIO és BlO.A törzsekben a 120. percben 

a kiindulási értékekhez viszonyitva is relative alacsony SÓD 

aktivitás mérhető (3. ábra).



32

soo

30

I 'V\1\20 4ft Ift 4^7*-

\ J/к // \ 7\\ / /// S /\\ / /\ // s /s /I \ /- // ■ /s /\ / /' / %10 /\ У/\ // \ / // s / /VE // / \ / -/ // i/1 4 4/ // // \-\ / \ / 4\ // //
id

/ >1/ / iá/ \ /
о Ю 12020 30 60 perc

2. ábra: Oxazolon szenzibilizálás hatása a SOD aktivitásra

regionális nyirokcsomókban. Az abszcisszán feltün

tetett időpontok az 5 %-os alkoholos oxazolonnal

történt kezelés és a leölés közt eltelt idő.

A kontroll (O perces) érték a kezeletlen állatok 

nyirokcsomóinak totál SÓD aktivitása, mely megegye

zik a csak etanollal kezelt állatéval. Minden oszlop

3, egymástól független kisérlet átlagértéke, melynek 

során két-két állat szerveit együtt homogenizáltuk.

^BIO, gßlO.A, Q| C3H.SW, £2 СЗН/Di

egértörz sek
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3. ábra: Oxazolon szenzibilizálás hatása a totál SOD aktivi

tásra lépben.

A jelölések és a kísérleti körülmények megegyeznek

a 2. ábrán leírtakkal.

Ovalbumin és Bordatella pertussis hatása

Az ovalbumin (OVA) mint antigén a szervezetbe adva kü

lönböző tipusu immunválaszt indukál, igy pl. IgE ellenanyag 

termelését idézi elő. Ha az antigénnel egyidejűleg Bordatella 

pertussist (BP), mint adjuvánst is adunk az állatnak, foko

zódik a specifikus antigénre kapott immunválasz nagysága, 

igy az IgE válasz is nő. A BP fokozza a hisztamin érzékeny

séget is. Ha az első kezelést követő 10. napon az állatok
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újból kapnak OVA-t, akkor az együttes hatásuk következtében 

az állatok jó része anafilaxiás sokk következtében elpusz

tul. Csoportunk korábbi vizsgálataikban megállapították, 

hogy a különböző beltenyésztett egértörzsekben a H-2 haplo- 

tipusa befolyásolja, hogy az ÓVA milyen mértékben képes 

emelni az IgE szérum szintjét, továbbá, hogy a BP nem min

den törzsben fejti ki hisztamin érzékenyitő hatását, és ezt 

a különbséget nem a H-2 komplexhez kapcsolt gének befolyá

solják /74/. A 2. táblázat ennek rövid összefoglalását adja. 

A táblázatból látható az is, hogy az (OVA+BP) szenzibilizá-

lást követő 10 nap múlva ismételten adott, de nagyobb dózisu 

ovalbumin hatására csupán azokban a törzsekben figyelhető 

meg anafilaxiás sokk, melyekben az ÓVA képes IgE-ellenanyagot 

termelni és a BP is kifejti adjuváns hatását. Bármelyik reak

ció elmaradása esetén az anfilaxiás sokk nem váltható ki.

2. Táblázat: Az ovalbumin és a Bordatella pertussis hatása 

egyes H-2 kongenikus és rekombináns egértör

zsekre /74/

anafilaxiaTörzs BPÓVA

BIO + ++++
BIO.A/4R/ 
BIO.A/5R/ 
c3h.SW 

C3H/Di

+
++++

++
+

Jelmagyarázat: ++ erőteljes immunválasszal reagál
+ gyenge immunválasszal reagál 

nem reagál
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Ezek alapján vizsgálatainkhoz olyan beltenyésztett egér

törzseket választottunk ki, melyek egyrészt a nem H-2, vagyis

az un. háttérgénekben különböznek egymástól, de a H-2 komplex 

génjeiben megegyeznek (BIO és C^H.SW; H-213 haplotipus), 

részt azonos háttérgénnel rendelkeznek, de a H-2 komplex 

egyes alrégióiban különböznek. Ilyenek a BIO genetikai hát

térrel rendelkező fekete BIO, B10.A/4R/, B10.A/5R/ törzsek, 

valamint a C^H háttérgén állományú szürke C^H/Di és C^H.SW 

törzsek. Ily módon megfigyelhetjük mind a nem H-2 géneknek,

más

mind a H-2 komplex génjeinek, illetve az egyes alrégiói gén

jeinek hatását a SÓD aktivitásra és az antigénekre adott im

munválaszok nagysága közötti kapcsolatra.

Amint az előkisérletekből kitűnt, lényeges változás az 

enzim aktivitásában csupán a szenzibilizálást követő első 

órában észlelhető. Ugyancsak jelentéktelen a változás a 10.

napon ovalbuminnal történt reszenzibilizálást követő 1 órán

belül. Ezért a SÓD aktivitását a különböző reakció képességű 

beltenyésztett egértörzsekben csupán az első szenzibilizálást 

követő 1 órán belüli időtartományban vizsgáltuk részleteseb

ben. Tanulmányoztuk a mezenteriális nyirokcsomó-, a lép-és 

máj-szövetek SÓD aktivitásának változását különböző időpon

tokban, és azt tapasztaltuk, hogy legérzékenyebben a mezen

teriális nyirokcsomósejtek reagálnak. A májszövetek enzimak

tivitásában nem tapasztaltunk szignifikáns változást. A lép-

re és a nyirokcsomókra kapott eredményeinket a 4.-9. ábrák

tüntetik fel. A 0 perces értékek a csak fiziológiás sóoldat-
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tál kezelt állatok SÓD aktivitásának értékei, melyek meg

egyeznek a kezeletlen állatok enzimaktivitásának értékeivel.

soo
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4* ábra: Ovalbumin hatása a totál SÓD aktivitásra a mezen-

teriális nyirokcsomókban. Az abszcisszán feltüntetett

időpontok az 5 yg OVA/állat ip. kezelés és a vizsgá

lat közt eltelt idő. A kontroll (0 perces) értékek 

a kezeletlen állatok nyirokcsomóinak SÓD aktivitás 

értékei, ami megegyezik a csak fiz. sóval kezelt ál

latok értékeivel. Az oszlopok 3-5 egymástól függet

len kisérlet átlagából adódtak, egy-egy kisérlet so

rán két-két állat szervét közösen mértük.

в B10.A/4R/, □ B10.A/5R/,

^C3H.SW, [§§C3H/Di egértörzsek

BIO,
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Megfigyeltük, hogy a csak OVA-val való ip. kezelés 

után (4. ábra) azokban a BIO genetikai alapon levő fekete 

egértörzsekben (BIO, BIO.A/5R/),ahol az antigén elinditja 

az igE válaszreakciót, a SÓD aktivitása a mezenteriális nyi

rokcsomókban erőteljesen megnövekszik az első 10-20 percben, 

majd visszaáll a kezdeti normál értékre. A B10.A/4R/ egerek

ben viszont, ahol az ellenanyag termelés igen alacsony, a 

SÓD aktivitásának csökkenése figyelhető meg. Ugyancsak csök

ken az enzimaktivitás értéke a C^H.SW és C^H/Di egerekben 

az első 30 perc alatt, majd a relative erősebb IgE válasz- 

szal rendelkező C^H.SW egerekben a SÓD aktivitása nő a 60. 

percben, mig a C^H/Di egerekben kifejezetten csökken.

«

SÓD

IS

10

II
S

á li\
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5. ábra: Ovalbumin kezelés hatása a SÓD aktivitásra lépben.

A jelölések és a kísérleti körülmények megegyeznek

a 4. ábrán leírtakkal.
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A lépben a SOD aktivitása nem mutatja azokat a jelleg

zetes változásokat, melyeket a mezenteriális nyirokcsomók

ban megfigyeltünk. Általában mind az öt egértörzsben a lép

enzimaktivitása vagy nem változik, vagy csekély mértékben, 

de csökken, mint pl. a C^H/Di egerekben.
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6. ábra: Bordatella pertusis kezelés hatása a SÓD aktivitá

sára a mezenteriális nyirokcsomókban. Az időpontok 

a 10^ csira BP/állat kezelése és a vizsgálat közt

eltelt idő. A kontroll érték az előzőekhez hason

lóan adódik. Az egymástól független kísérletek szá

ma 3-5.

S & □ ИB10.A/4R/, 

^ СЗН/Di egértörzsek.

BIO, B10.A/5R/, C3H.SW,

Amikor csupán az adjuvánssal (BP) kezeltük az állatokat,
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igen jól megfigyelhetővé vált a nem H-2 komplexhez kapcsolt,

azaz a háttérgének szerepe. Az a tapasztalat ui., hogy a 

C^H genetikai alapon szürke szinnek megfelelő háttérgéneket 

hordozó egerekben a BP nem fejti ki hisztamin érzékenységet 

fokozó hatását, mig a fekete szinnek megfelelő BIO háttér

géneket hordozó egerekben erős pozitiv hatás érhető el. Ez

a SÓD aktivitásának változásában a következőképp mutatkozik 

meg (6. ábra): Ahol a BP kezelést követően a hisztamin érzé-

ott a mezenteriáliskenységet fokozó hatást tapasztaltuk,

nyirokcsomók esetében minden esetben, főleg 10 és 30 perc

között, a lépben pedig a BIO törzs kivételével a SÓD aktivi

tásának növekedése figyelhető meg az első 10-20 perc alatt

(7. ábra).
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Érdekes jelenség, hogy a BP-ra nem reagáló törzsekben

is valamelyest megnő az enzimaktivitás a mezenteriális nyi

rokcsomókban, főleg a C^H.SW egerekben, ez az érték azonban 

nem áll vissza a normál értékre a kezelést követő 1 órán

belül (C^H.SW és C^H/Di) (6. ábra). Megfigyelhető, hogy 

a B10.A/4R/ törzsben, ahol van hisztamin érzékenységet fo

kozó hatás, de csak gyengén, ott a SÓD aktivitás növekedé

se is kisebb mértékű, mint az erősen reagáló törzsekben.
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8. ábra: Ovalbumin és Bordatella pertussis együttes adásá

nak hatása a SÓD aktivitására a mezenteriális nyi

rokcsomókban. A jelölések és a kísérleti körülmé

nyek az előzőeknek megfelelőek. Az egymástól füg

getlen kísérletek száma 6-8.

, 0В □B10.A/4R/, 

СЗН/Di egértörzsek

B10.A/5R/BIO, C3H.SW,
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Végül, ha az OVA-antigént és a BP-adjuvánst együtt ad-

(OVA+BP), akkor azt tapasztaltuk, hogytűk az állatoknak ip.

az enzim aktivitása csak azokban az esetekben növekszik meg 

a mezenteriális nyirokcsomókban, ahol az ÓVA ismételt bea

dásával a 10. napon kiváltható az anafilaxia, tehát ahol

az ÓVA megindítja az IgE válaszreakciót és a BP is kifejti 

hisztamin érzékenyitö hatását (BlO, B10.A/5R/) (8. ábra),

ugyanakkor azokban a törzsekben, amelyek anafilaxiával nem

reagálnak, a SÓD aktivitása sem változik jelentősen. A lép-

viszont csak a C^H.SW egerek esetében nő meg az enzim

aktivitás az első 10 percben, a többi törzs esetében az én

ben

zim aktivitásának csökkenése az általánosan jellemző (9. ábra).
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9. ábra: Ovalbumin és Bordatella pertussis együttes adásának

hatása a SÓD aktivitásra lépben. A kísérleti körül

mények és a jelölések megegyeznek a 8. ábráéval.
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A 10. napon 900 yg OVA-val ip. provokált, korábban már

szenzibilizált állatok nagy része az újra oltást követő

90-120 perc alatt kezd elhullani anafilaxiás sokk következ

tében. A SÓD aktivitásának változását megvizsgálva az első 

90 percben jelentős változás nem tapasztalható. Érdekes vi

szont, hogy a 120. percben a még életjelenséget mutató álla

tokat vizsgálva az enzimaktivitás a mezenteriális nyirokcso-

a kezeletlen álmokban az esetek kb. 75 %-ában lecsökkent

latokéhoz képest, a maradék 25 %-ban viszont gyakorlatilag

nem változott.

Daganatos szövetek SÓD aktivitása

Az immunológiai folyamatok tanulmányozása során világ

szerte kitüntetett figyelem kisérte a daganat-kutatásokat. 

Mivel korábbi vizsgálatok már kimutatták, hogy a daganatos 

sejtek légzési mechanizmusa megváltozik, indokoltnak lát

szott megvizsgálni, hogyan alakul a SÓD aktivitása kóros, 

igy leukémiás nyirokszervekben. Ehhez genetikailag determi

nált, spontán fellépő T-sejtes leukémiás AKR/J állatok nyi

rokszerveinek és májának SÓD aktivitását vizsgáltuk.

Kísérleteink során először a leukémiás és egészséges ál

latok egyes nyirokszerveiből vett minták totál SÓD aktivitását 

határoztuk meg. Kontroll szervként megvizsgáltuk a máj enzim 

aktivitásának változását is. Tapsztalataink szerint az egész

séges egyedek szerveiben mért SÓD aktivitások közti biológi

ai szórás nem haladja meg a mérések hibahatárait. Ugyancsak 

kicsi a szórás a leukémiás timusz és máj esetében. Mig azonban
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a jórészt azonos sejtekből álló leukémiás timusznál jelleg

zetes eltérés mutatkozik az azonos korú egészséges egyedek 

aktivitás értékeitől, addig a máj esetében nem tapasztal

ható lényeges különbség a leukémiás és a normál értékek

közt. Az egyes leukémiás egyedek SÓD aktivitás értékeiben

a legnagyobb eltéréseket a lépben tapasztaltuk. Mindezeket

figyelembe véve dolgozatom további részében főként a timusz-

és a nyirokcsomó-szövetekben mért eredmények tárgyalására 

szorítkozom, természetesen feltüntetve a lép- és máj-szö

vetekre kapott eredményeket is.

SÓD aktivitás eltérő korú AKR/J egereken
y/m9 nyirokcsomó (94óüat)

feherje '
Lj/rng

fehérje
THYMUS

40- 40-1 l1I10- 10H f
■ГГГТ TTт-t—T-r T T

10 hónapr ' johónap5 5Ц/mg
feherje MÁJLEP

50- 100-

И
if{íü10- 20-ll rr
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I f гг г I

10 hónap5 5

10. ábra: AKR/J egerek különböző szerveinek SÓD aktivitása

az életkor függvényében. A feltüntetett adatok

összesen 94 állatból külön-külön meghatározott

aktivitás értékekből adódtak.
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A különböző életkorú AKR/J egerek nyirokszerveinek to

tál SÓD aktivitását vizsgálva jelentős eltérést találtunk 

az életkor függvényében, (10. ábra). Elsősorban a szövetta

nilag homogénnek tekinthető timusz és nyirokcsomók esetében, 

a 3-6 hónapos egerekben, kifejezett SÓD aktivitás növekedés 

figyelhető meg, mely a 6-7. hónaptól kezdve rohamosan csök

ken. Hasonló irányú változások figyelhetők meg a lép SÓD ak

tivitásában is, csak jóval nagyobb szórásokkal, mig a májban

az enzim aktivitása kevésbé jellegzetes változást mutat.

Megfigyelhető azonban, hogy a leukémiás állatok tumorosán 

infiltrált lépe a folyamat végstádiumában szintén rendkivül 

alacsony enzimaktivitást mutat, hasonlóan a leukémiás ti- 

muszhoz és nyirokcsomókhoz. A kontrollként használt máj szö

vetek vizsgálata során nem észleltünk hasonló szabályosságot. 

Érdekes jelenség, hogy az egyes esetek közti szórás a preleuké- 

miás fázisban (3-6. hónap) lényegesen nagyobb, mint akár az 

egészséges, 1-2 hónapos, akár az egyértelműen leukémiás ál

latokéban.

A homogenizátumokat poliakrilamid gélre helyezve és elektro- 

foretikusan megfuttatva azt tapasztaltuk, hogy mig a normál 

állatokból nyert minták esetében mind a citoszol Cu-Zn-, 

mind a mitokondriális Mn-SOD-nak megfelelő sáv megjelenik

- főleg timusz mintákat vizsgálva -, addig a leukémiás álla

tok timuszaiból nyert mintákban nem, vagy csak alig észreve

hető intenzitással jelenik meg a Mn-SOD sáv. (11. ábra)

Ennek a jelenségnek a részletesebb tanulmányozása érdekében 

kísérleteink további részében különválasztottuk a citoszol é
V4/-#

-t
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a mitokondriális frakciókat és ezek SOD, NADH-dehidrogenáz 

és Na+-K+-ATP-áz aktivitását vizsgáltuk.

mm
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11. ábra: Egészséges és leukémiás állatok timuszaiból nyert

minták 5 %-os poliakrilamid gél-elektroforézise,

SOD-ra megfestve NBT-vel. A gélek rajza mellett

a Cromoscannel végzett kiértékelés eredményét tün

tettük fel.

A 12. ábrán látható, hogy mind a timusz, mind a nyirok

csomó esetében a totál SÓD aktivitás jelentősen, kb. a felé

re csökken. Ez főként a mitokondriális frakció enzim aktivi

tás csökkenéséből adódik, amint az az elektroforetikus ered

ményekből is várható volt. A citoszol frakcióban szignifi

káns aktivitás változást nem tapasztaltunk.
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SOD aktivitás normál és leukémiás AKR/J egereken

LEP MÁJNYIROK
CSOMÓ

THYMUS

PZJ cytosol 
I—I mitochondrium 

N normál egér
I • I ■

L leukemias eger

4.0-

30-

20-

210- i zm A%5-

УХ/, ХЛ'Л№
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12. ábra: A leu ._unia hatása a SOD aktivitásra AKR/J egerek

különböző szerveiből izolált mitokondriális és

citoszol frakciókban. A feltüntetett értékek 10 ál

latból külön-külön meghatározott aktivitásokból

adódtak.

Mivel az elektrontranszportban kitüntetett szerepe van 

a NAD+/NADH rendszernek, és mint ilyen a tulajdonképpeni oxi

dáció egyik láncszeme, vizsgáltuk a leukémia kialakulásának 

a hatását a NADH-dehidrogenáz enzim aktivitására.
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NADH-dehidrogenáz aWivitas normál és leukémiás AKR/J egereken

p Mól , 
NADH/

./T9feherje 
5'

MÁJLEPTHYMUS NYIROK
CSOMÓ

V/X cytosol 
I I mitochondrium 

N normál egér 
L leukemias egér
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ábra: A leukémia hatása a NADH-dehidrogenáz aktivitásra 

AKR/J egerek különböző szerveiből izolált mito-

13.

kondriális és citoszol frakciókban.

A leukémiás sejtekben megváltozik a légzés mechanizmu

sa, a normál sejtekre jellemző aerob folyamat az anaerob glü- 

kolizis irányába tolódik el. Ebben a folyamatban az ATP ter

melés kisebb hatásfokú, ezért tartottuk indokoltnak megvizs

gálni az ATP-ázok, ezek közül is a Na+-K+-ATP-áz aktivitását.

Ezen enzimek aktivitásának változását a leukémiás és a normál

szövetekben a 13, 14. ábrák mutatják. A citoszol frakcióban

itt sem figyelhető meg jelentős eltérés egyik esetben sem,

de a leukémiás állatok timuszainak és nyirokcsomóinak mito-
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kondriumában mind az ATP-áz, mind a NADH-dehidrogenáz akti

vitása lecsökken, 

mértékű.

Timusz esetén ez a csökkenés jóval nagyobb

j

ATP-áz aktivitás normál és leukémiás AKR/J egereken

pMol 
AT у

fehe?je_ LEP MÁJTHYMUS NYIROK
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ZZi cytosol 
Г I mitochondrium 

N normál egér 
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10-

5“

r..FtША Ш
N L N L N L N L

ábra: A leukémia hatása a Na+-K+-ATP-áz aktivitásra AKR/J 

egerek különböző szerveiből izolált mitokondriális 

és citoszol frakciókban.

14.
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KÍSÉRLETI eredmények értékelése

Munkánk során a biológiai oxidációban oly fontos enzim, 

a szuperoxid dizmutáz aktivitásának vizsgálatával foglalkoz

tunk. Az enzim szubsztrátjának, a szuperoxid gyöknek a bio

lógiai folyamatokban játszott, jórészt káros szerepe jól is

mert /8/. Napjainkban indult meg a 0^’ -t lebontó SÓD vizs

gálata, és azoknak a kísérleteknek a sora, melyek keresik 

az enzim jelentőségét a különböző fiziológiás és kóros fo

lyamatokban. Szerepét főként a gyulladásos folyamatokban ta

nulmányozták. Érdekes módon a SÓD immunológiai folyamatokban 

játszott szerepe alig ismert. Hosszú évek kutatásai alapján 

bebizonyosodott, hogy az egyes immunológiai folyamatok sza

bályozásában egerek esetén a 17. kromoszóma egy darabja, a

H-2-T1A komplex vesz részt. Korábban kimutatták, hogy a SÓD

szerkezete és egyes szakaszainak aminosav szekvenciája az

Ig-hez hasonló /59, 60/, és a H-2 komplex tartalmaz olyan 

gént, amely befolyásolni képes a SÓD aktivitását beltenyész

tett egerekben /66/. Ezért indokoltnak láttuk a SÓD immuno

lógiai folyamatokban játszott szei'epének megismeréséhez az 

enzim és a H-2 közti kapcsolat vizsgálatát. Ennek érdekében

kísérleteink során a SÓD aktivitása és az immunválaszok közti

kapcsolatot tanulmányoztuk. Vizsgálatainkhoz az oxazolont és

az ovalbumint alkalmaztuk, mint antigént. Kísérleteinkben

különböző beltenyésztett H-2 kongenikus és rekombináns egér

törzseket használtunk fel.
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Az oxazolon, mint szintetikus antigén, ha a szenzibilizá-

lást a fül bőrén alkalmazzuk, főként a regionális nyirokcso

mókban okoz kifejezett változásokat: növekszik az RNS, DNS

szintézis, fokozódik az oxigénfogyasztás és felhalmozódnak

a limfociták. Korábbi kutatások kimutatták, hogy az oxazolon-

ra való reagálás mértéke a különböző törzsekben az Ir-gének

függvénye, ami H-2 haplotipusonként különböző. így pl. 

a H-2*5 haplotipusu törzsek alacsony DTH értékkel válaszolnak

mint a H-2a vagy a H-2^ törzsek /72/. 

Munkánk során sikerült kapcsolatot kimutatni a SÓD ak-

a szenzibilizálásra,

tivitásában az oxazolon hatására bekövetkező változás és a 

H-2 haplotipus közt. Megfigyeléseink szerint a H-2*5 haplotipu

su törzsekben a SÓD aktivitásának már a nyugalmi szintje is

magasabb, és jelentősen megnő a
ci кlül a regionális nyirokcsomókban, mig a H-2 és H-2 haplo

tipusu törzsekben nem változik, vagy csökken, tehát inverz

kezelést követő 1 órán be-

kapcsolat mutatkozik a SÓD aktivitása és az oxazolonnal ki

váltható DTH nagysága közt. A regionális nyirokcsomók relative

jellegzetesebb enzimaktivitás változásában az antigén stimu

láció közvetlenebb és gyorsabb hatása, valamint azok viszony

lag egységesebb sejtpopulációja is felelős lehet, mig a lépben

természetesen ezek sokkal kevésbé érvényesülhetnek a nagyfokú

citomorfológiai hatás miatt

Az ovalbumin sokféle válaszreakciót indit el a szervezet

ben, többek közt IgE tipusu választ is, és a Bordatella pertus

sis egyrészt mint adjuváns szerepel, másrészt hisztaminérzé- 

kenyitő hatással is rendelkezik. Kísérleteink során megfi-
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gyeltük, hogy az ÓVA és BP kezelés hatására bekövetkező im

munválasz nagysága és a SÓD aktivitása közt összefüggés mu

tatkozik. Azokban a törzsekben, amelyekben van IgE válasz,

vagyis a BIO alapú egértörzsekben, a kezelést követő 1 órán

belül a mezenteriális nyirokcsomókban megnövekszik a SÓD

aktivitása is. Azokban az egértörzsekben viszont, ahol az

IgE válaszreakció elmarad, az enzim aktivitásában sem tapasz

talható jelentős változás. Figyelemre méltó az a jelenség, 

hogy az antigénnel és az adjuvánssal történő együttes kezelés 

hatására csak azokban az egértörzsekben növekszik meg jelen

tősen a SÓD aktivitása, ahol mind az antigén, mind az adju-

váns egyébként külön-külön is növelte azt. Érdekes jelenség

az is, hogy az immunválasz jelentkezése és a SÓD aktivitásá

nak változása között a C^H genetikai alapon levő egértörzsek

ben pont ellenkező az összefüggés, mint ahogyan azt a BIO alapú 

fekete egértörzsekben tapasztaltuk.

Megállapíthatjuk tehát, hogy ha az egértörzsek csupán 

a H-2-ben vagy annak alrégióiban térnek el egymástól, de nem 

H-2 génjeik megegyeznek, akkor azonos immunválasz esetén azo

nos irányú a SÓD aktivitásának változása is, mig azonos H-2 

' és különböző háttérgének esetén a SÓD aktivitásának változása

is különbözik azonos immunválasz esetén.

Ezek a megfigyelések az első szenzibilizálást követő

1 órán belüli időtartamra vonatkoznak. Ezekből adódik az

a feltételezés, hogy a SÓD aktivitásának változása a kezelés

re a mezenteriális nyirokcsomókban már szintén előre jelezheti,

hogy a reszenzibilizálással kiváltható-e az anafilaxia.
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Az OVA+BP kezelést 10 nappal követő ujrakiváltás után 120 

perccel az állatok túlnyomó többségében a SÓD aktivitása le

csökken a mezenteriális nyirokcsomókban. Az állatok elhullási

arányait ismerve feltételezhető, hogy az enzim aktivitása 

azokban az állatokban nem változott számottevően, melyek túl

élték volna az anafilaxiás sokkot, ha nem öljük le őket.

A sokk halálos tüneteit mutató állatok mezenteriális nyirok

csomóiban viszont a halált megelőzően a SÓD aktivitása jelen

tősen lecsökken.

Kísérleteink egy másik sorozatában azt kivántuk vizs

gálni, hogy milyen a SÓD aktivitása a leukémiás egerek nyi

rokszerveiben. Ezek során megállapítottuk, hogy a totál SÓD 

aktivitás a timuszban az életkor függvényében maximumot ér

el a 3-4. hónapban, utána egyre inkább csökken. Megállapí

tottuk továbbá, hogy a leukémiás állatok SÓD aktivitása az e- 

gészségesekéhez képest jelentősen lecsökken. Ez legfeltűnőbb

a timuszban, ahol is elsősorban a mitokondriális Mn-SOD csök

ken.

A jelenség a következőképp értelmezhető. Az egészséges

sejtekben a légzés döntően aerob módon megy végbe. Az interme

dier anyagcsere egyik lépcsője a citrátkör, melynek helye

a sejt mitokondriuma. Ezzel szemben a daganatos sejtekben

a légzés az anaerob irányba tolódik el, ezáltal az anyagcsere

folyamat is az anaerob glükolizis irányába /67/. Ez a sejt ci-

toszoljában zajlik. A daganatos szövetek oxigénfogyasztása 

erőteljesen lecsökken. Kísérleteink alapján megállapíthatjuk,
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hogy a daganatos sejtek mitokondriumában a SÓD aktivitása

legalább a felére csökken az egészséges sejtekhez képest.

Ugyancsak jelentősen lecsökkent a leukémiás timuszokban

a NADH-dehidrogenáz enzim aktivitása is, mely azt jelzi, 

hogy a folyamat jóval kevesebb elektront igényel, vagyis 

az oxidativ foszforiláció rossz hatásfokkal megy végbe.

Az anaerob glükolizis során jóval kisebb az ATP-forgalom 

is, mint a citrát körben, ezzel magyarázható a Na+-K+-ATP-áz

enzim aktivitásának csökkenése.

Felmerül a kérdés, hogy az anyagcsere eltolódása az anae

rob glükolizis irányába oka-e vagy következménye a mitokond-

riális Mn-SOD aktivitás megváltozásának. Kísérleteink alapján 

feltételezhetően az enzimaktivitás csökkenése a légzés anaerob 

irányba való eltolódásának következménye. Ennek pontos eldön

tésére azonban további vizsgálatok szükségesek.



54

IRODALOMJEGYZÉK

1. Billingham, R.E., Medawar, P.B.: Nature, 172, 603 /1953/

2. Mitchison, N.A.: Proc. Roy. Soc. B. 142, 72 /1954/

3. Snell, G.D.: J. Genetics, 49,87 /1948/

Katz, D.H., Benacerraf, В.: The role of products of the4.

histocompatibility gene complex in immune responses,

Acad. Press, 1976

5. Taylor, D.D., Doellgast, G.J.: Anal. Biochem. , jJ8, 53

/1979/

6. Kiyotaki, C., Shimizu, A., Watanabe, S., Yamamura, Y.:

Immunology, 35_, 613 /1978/

7. Ciba Found Symp. /1980/

8. Matkovics B., Szöllősiné V.I.: Л Biol. Akt. Probl,, 7,

203 /1976/

9. Fee, J.A., Valentine, J.S.: Superoxide and Superoxide

dismutases, Acad. Press, 19 /1977/

10. Cohen, G., Heikkila, R.E.: Superoxide and Superoxide

dismutases, Acad. Press, 351 /1977/

11. Czapski, G. : Ann. Rev. Phys. Chem. , 2_2, 171 /1971/

12. McCord, J.M., Keele, B.B., Fridovich, I.: Proc. Natl.

Acad. Sei. USA, 68, 1024 /1971/

13. McCord, J.M., Fridovich, I.: J. Biol. Chem., 245, 1374

/1970/

14. Mirsa, H.P., Fridovich, I.: J. Biol. Chem., 247, 3170

/1972/

15. Heikkila, R.E., Cohen, G.: Science, 181, 456 /1973/



55

16. McCord, J.M., Fridovich, I.: J. Biol. Chem., 243, 5733

/1968/

17. Fridovich, I.: J. Biol. Chem., 245, 4053 /1970/

18. Rajagopalan, K.V., Fridovich, I., Handler, P.J.:

J. Biol. Chem., 237, 933 /1962/

19. Massey, V. , Strickland, S., Mayhew, S.G., Howell, L.G.,

Engel, P.C., Matthews, R.G., Shuman, M., Sullivan,

P.A.: Biochem. Biophys. Res. Commun., 36, 891 /1969/

20. Hirato, F., Hayaishi, 0.: J. Biol. Chem., 246, 7825 /1971/

21. Rotilio, G., Calabrese, L., Finazzi Agro,A., Argento-Ceru,

M.P., Autuori, F. , Mondovi, B. : BBA, 321, 98 /1973/

22. Babior, B.M., Kipnes, R.S., Curnutte, J.T.: J. Clin.

Invest., 52, 741 /1973/

23. Asada K., Kiso, K.: Eur. J. Biochem., 33, 253 /1973/

24. Czapski, G., Dorfman, L.M.: J. Phys. Chem., 68, 1169

/1964/

25. White, J.R., Vaughan, T.O., Shiang Yeh, W.: Fed. Proc.,

88, 1145 /1971/

26. Matsumara, G., Негр, A., Pigman, W.: Radiat. Res., 28,

735 /1966/

27. Harris, M.J., Негр, A., Pigman, W.: Arch. Biochem.

Biophys., 14^, 615 /1971/

28. Fridovich, I.: Adván. Enzymol., 35 /1974/

29. Matkovics, B., Novák, R. , Szöllősiné, V.I., Nagy, I.A.:

Labor. Diagn. , 91 /1977/

30. Mann, T., Keilin, D.: Proc. Roy. Soc. /London/, B126,

303 /1938/

31. Mohamed, M.S., Greenberg, D.M.: J. Gen. Physiol., 37,

433 /1953/



56

32. Porter, H., Ainsworth, S.: Proc. Soc. Exp. Biol. N.Y.,

98, 277 /1958/

33. Carrico, R.J., Deutsch, H.F.: J. Biol. Chem., 245, 723

/1970/

34. Shields, G.S., Markowitz, H., Klassen, W.H., Carthwright,

Wintrobe, M.M.: J. Clin. Invest., 40, 2007G.E • /

/1961/

35. McCord, J.M., Fridovich, I.: J. Biol. Chem., 243, 5753

/1968/

36. Bannister, J.V., Bannister, W.H., Wood, E.: Eur. J.

Biochem., 18, 178 /1971/

Fridovich, I.: J. Biol. Chem.,37. Keele, B.B., McCord, J.M • f

246, 2875 /1971/

38. Barra, D., Martini, F., Bannister, J.V., Schinina, M.E.,

Rotilio, G., Bannister, W.H., Bossa, F.: Febs Letters,

120, 53 /г980/

39. Hartz, J.W., Deutsch, H.F.: J. Biol. Chem., 247, 7043

/1972/

40. Bannister, W.H., Anatasi, A., Bannister, J.V.: Superoxide

and Superoxide dismutases, Acad. Press., 107 /1977/

41. Cséke Cs., Horváth, L., Simon, P., Borbély, Gy., Keszt

helyi L. , Farkas G.L.: J. Biochem., 8_5, 1397 /1979/

42. Keele, B.B., McCord, J.M., Fridovich, I.: J. Biol. Chem.,

245, 6176 /1970/

43. Yost, F.J., Fridovich, I.: J. Biol. Chem., 248, 4905 /1973/

44. Richardson, J.S., Thomas, K.A., Rubin, B.H., Richardson,

D.C.: Proc. Nat. Acad. Sei. USA, 72, 1349 /1975/

45. Desideri, A., Cerdonio, M., Mogno, F., Vitale, S.: Febs



57

Letters, 89, 83 /1978/

46. Ríqo, A., Viglino, P., Bonori, M., Coco, D., Calabrese, L., 

Rotilio, G.: Biochem. J., 169, 277 /1978/

47. Beckman, G., Beckman, L., Nilsson, L.O. : Hereditas, 79,

43 /1975/

42 /1974/48. Frieden, E.: Chem. Eng. News, March 25,

49. Khan, A.U.: Science, 168, 476 /1970/

50. Forman, H.J., Fridovich, I.: J. Biol. Chem., 248, 2645

/1973/

51. Weisiger, R.A., Fridovich, I.: J. Biol. Chem., 248,

3582 /1973/

52. Weisiger, R.A., Fridovich, I.: J. Biol. Chem., 248,

4793 /1973/

53. Rotilio, G., Bray, R.C., Fielden, E.M.: Biochem. Biophys.

Acta, 268, 605 /1972/

54. Orme-Johnson, W.H., Beinert, H.: Biochem. Biophys., Res.

Commun., 36, 905 /1969/

55. Beauchamp, C., Fridovich, I.: Anal. Biochem., 44_, 276

/1971/

56. McCord, J.M., Fridovich, I.: J. Biol. Chem., 244, 6056

/1969/

57. McCord, J.M., Fridovich, I.: J. Biol. Chem., 244, 6049

/1969/

58. Snell, G.C.: J. Nat. Cancer Inst., 21, 843 /1958/

59. Vitette, E.S., Capra, J.D., Klapper, D.C., Klein, J.,

Uhr, J.W.: Proc. Natl. Acad. Sei. USA, 73, 905 /1976/

60. Richardson, J.S., Richardson, D.C., Thomas, K.A.: J. Mol.

Biol., 102, 221 /1976/



58

61. Carson, S., Vogin, E.E., Huber, W. , Schulte, T.L.:

Toxicol. Appl. Pharmacol., 2j6, 184 /1973/

62. Babior, B.M., Curnutte, J.T., Kipnes, R.S.: J. Lab. Clin.

Med., 85,235 /1975/

63. Drath, D.B., Karnovsky, M.L.: J. Exptl. Med., 141, 257

/1975/

64. Sinét, P.M., Couturier, J., Durtillaux, B., Poissonier, M.,

Raoul, 0., Rethoré, M.O., Allard, D., Lejeune, J.,

Jérome, H. : Exp. Cell. Res., 9J_, 47 /1976/

65. Francke, U., Taggart, T.: Proc. Natl. Acad. Sei., USA, 76,

5230 /1979/

66. Novák, R., Bősze, Zs., Matkovics, B., Fachet, J. : Science,

207, 86 /1980/

67. Warburg, 0.: Molekulare Biologie des malgnen Wachstumors,

Springer Verlag Berlin, /1966/

68. Yamanaka, N..., Deamer, D. : Physiol. Chem. Phys., 6^, 95

/1974/

69. Oberley, L.W., Oberley, T.D., Buettner, G.R.: Med. Hypot.,

6.,249 /1980/

70. Bozzi, A., Mavelli, I., Finazzi Agre, A., Strom, R., Wolf,

A.M., Modovi, B., Rotilio, T.: Mol. Cell. Biochem.,

10, 11 /1976/

71. Yamanaka, N., Ota, K., Utsumi, K.: Biochemical and Medical

Aspects of Active Oxygen, Baltimore University Park

Press, 183 /1978/

72. Fachet, J., Andó, I.: Nature, 273, 239 /1978/

73. Bősze, Zs., Fachet, J. : Immunology, 3i8, 749 /1979/

74. Erdei, J., Fachet, J., Csaba, В.: 4th Eur. Immun. Meeting,

Budapest, 86 /1978/



59

75. Bősze, Zs., Mérei, J Fachet, J.: Immunology, 3_7, 447• t

/1979/

76. Fachet, J.: A Biol. Akt. Probl., 12, 191 /1978/

77. Nowinski, R.C., Brown, M., Doyle, T., Prentice, R.L.:

Virology, 9j5 , 186 /1979/

78. Lowry, O.H., Rosenbrough, N.J., Farr, A.L., Randall, R.J.:

J. Biol. Chem. 193, 265 /1951/

79. Hoise, R.J.A.: Biochem. J., 96, 404 /1965/

80. Atkinson, A., Gatenby, A.D Lowe, A.G.: Biochem. Biophys.• /

Acta, 320,195 /1973/

81. Davis, B.J.: Ann. N.Y. Acad. Sei., 121, 404 /1964/

82. Bayer E. , Fischer J.: Kisérleti. Orvostud., _32, 523 /1980/

83. Asherson, G.L., Wood, P.J., Mayhew, B.: Immunology, 29,

1057 /1975/



60

Köszönettel tartozom Prof. Alföldi Lajosnak,

a Szegedi Biológiai Központ és a Genetikai Intézet igazgató

jának, aki lehetővé tette számomra, hogy ebben a témakörben

dolgozhassam; dr. Fachet Józsefnek, az Immunológiai Csoport

vezetőjének, aki elméleti és gyakorlati tanácsaival segítette

munkámat; dr. Németh Péternek, a POTE Kórbonctani Intézet

munkatársának a leukémiás .vizsgálatok során nyújtott tanácsok

ért, Lévai Istvánnénak, aki munkám technikai kivitelezésében

segitett.

Köszönet illeti továbbá Váradi Ágnest és Dusha Bélát az áb

rák elkészítéséért.




