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1. Bevezetés 

A kardiovaszkuláris megbetegedések és daganatok a világ vezető halálokai között 

szerepelnek. A leggyakoribb daganattípusok nők esetében az emlőrák, a férfiaknál pedig a 

tüdőrák. A daganatos megbetegedések kezelése jelentős fejlődésen ment keresztül, amely 

javította a daganatos betegek hosszú távú túlélését. A daganatos betegek körülbelül 50%-a kap 

sugárkezelést, mely fontos terápiás lehetőség a mellkast is érintő daganatok terápiájában, így 

az emlőrák, tüdőrák, nyelőcsőrák, Hodgkin limfóma, ill. thymoma esetében. Amíg a 

nagyenergiájú ionizáló sugárzás sikeresen elpusztítja a tumoros sejteket, a szomszédos 

egészséges szövetekre káros hatással van. A mellkasi és emlődaganatok során használt 

sugárterápia technikájától és dózisától függően a szívet érheti ionizáló sugárzás, mely 

dózisfüggő következményekkel járhat. A mellkast érő besugárzás egyik nem kívánt 

kardiovaszkuláris mellékhatása lehet a radiogén szívkárosodás (RIHD), mely napjaink 

onkológiai és kardiológiai ellátásában felmerülő kritikus probléma. Az RIHD egy progresszív 

multifaktoriális betegség, mely több szempontból érinti a beteg kardiális állapotát. A klinikai 

megjelenése magába foglalja az akut és krónikus perikarditiszt, az ingerületvezető rendszer 

károsodását, az iszkémiás szívbetegséget, kardiomiopátiát, a szívbillentyűk betegségeit, ill. a 

szívelégtelenséget megtartott ejekciós frakcióval (HFpEF) vagy csökkent ejekciós frakcióval 

(HFrEF). A besugárzás károsíthatja a szív nagyobb (pl. koronáriák) és kisebb ereit, illetve a 

szívizmot (pl. diffúz károsodás) is kialakítva az RIHD komplex patomechanizmusát. Az akut 

és a krónikus RIHD közti átmenet pontos molekuláris mechanizmusa azonban még nem teljesen 

tisztázott. Számos kísérletes eredmény azt mutatja, hogy a besugárzás indukálta direkt nitro-

oxidatív stressz károsítja a makromolekulákat, így a DNS-t, fehérjéket és lipideket, beindítva 

az RIHD folyamatát. 
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Az RIHD akut fázisában a megemelkedett nitro-oxidatív stressz károsítja az endoteliális 

és egyéb sejteket, így végül többféle sejthalál formához és akut gyulladáshoz vezet. Az RIHD 

korai krónikus fázisában kompenzációs mechanizmusként a szubletálisan károsodott 

kardiomiociták hipertrofizálnak és az endoteliális sejtek is proliferálnak. Ha ezek a 

kompenzációs mechanizmusok kimerülnek, akkor a krónikus gyulladás folyamata, a fibrózis és 

az endoteliális öregedés játsszák majd az elsődleges szerepet az RIHD késői krónikus fázisának 

a kifejlődésében. Számos kóros folyamat, mint a nitro-oxidatív stressz, a sejthalál, ill. a 

gyulladásos mechanizmusok átfedik egymást az akut és krónikus RIHD-ban. A kapillárisok és 

koronáriák sérülése rontja a keringést és hipoxiához vezet, mely tovább súlyosbítja a 

szövetkárosodást. Úgy tűnik, hogy ezek a mechanizmusok kölcsönösen aktiválják és segítik 

egymást, kialakítva ezzel egy ördögi kört az RIHD progressziójában.  

Sajnos az RIHD kezelésére használt gyógyszeres terápiák jelenleg nem eléggé 

hatásosak. Ezért az RIHD kifejlődésének pontos molekuláris mechanizmusának megértése 

elengedhetetlen lenne új preventív és terápiás stratégiák kifejlesztéséhez olyan gyógyszerek 

tesztelésével együtt, amelyek nem interferálnak a sugárterápia daganatellenes hatásával. Az 

endogén mikroRNS-ek (miR-ek, 22 bp) nem-kódoló RNS típusok, melyeket poszt-

transzkripcionális regulátorokként tartanak számon. A miR-ek specifikus komplementer 

mRNS-eket célozva degradálják az mRNS molekulákat vagy az adott mRNS-ekről történő 

transzláció gátlásán keresztül a fehérjeszintézis csökkenését okozzák. E gátló mechanizmusok 

befolyásolják a sejtek különféle élettani és kóros funkcióit, ide sorolva például a sejthalált és az 

antioxidáns védelmi mechanizmusokat, a gyulladásos folyamatokat, a kardiális hipertrófiát, ill. 

a fibrózist is. A miR-ek a kardiovaszkuláris biológia „mester kapcsolói”, így egyes specifikus 

miR-ek regulációjának a meghibásodása kulcsfontosságú lehet több kardiovaszkuláris 

betegségben is. 

A miR-212/132 klasztert a bal kamrai hipertrófia (left ventricular hypertrophy, LVH) 

és szívelégtelenség központi regulátorának tartják, mely az antihipertrófiás transzkripciós 

faktor forkhead box O3 (FOXO3) represszióján keresztül fejtheti ki hipertrófiás, ill. fibrotikus 

hatását állatkísérletes adatok alapján. Továbbá szívelégtelen betegekben leírták, hogy a fötális 

génprogram újra aktiválódása során a miR-212 önálló overexpressziója szerepet játszhat a bal 

kamrai hipertrófia és fibrózis kifejlődésében. A miR-212 hipertrófiát okozó hatása 

megerősítésre került primer neonatális patkány kardiomiocitákban is. Azonban nem áll 

rendelkezésünkre irodalmi adat a kardiális miR-212 és FOXO3 szerepéről az RIHD 

kifejlődésében.  
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A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer (RAAS) krónikus túlaktiválódása 

létfontosságú szerepet játszik a kardiovaszkuláris kórélettanban, így a hipertenzió, kardiális 

hipertrófia és szívelégtelenség kifejlődésében is. Hatását különböző szisztémás és 

szövetspecifikus mechanizmusokon keresztül fejti ki, köztük például az emelkedett nitro-

oxidatív és endoplazmatikus stresszen, a gyulladásos folyamatokon, apoptózison, ill. 

transzformáló növekedési faktor béta (TGF-β) mediálta fibrózison keresztül. Továbbá a RAAS 

aktiválhat különféle intracelluláris protein kinázokat, köztük az extracelluláris szignál regulálta 

kinázokat (ERK) és a protein kináz B-t (AKT). Létezik preklinikai bizonyíték arra, hogy a 

besugárzás meg tudja emelni az angiotenzin II (AngII) szintjét patkány szívben és tüdőben 

dózisfüggő módon. Érdekes módon a széles körben használt szelektív 1-es típusú angiotenzin 

II-es receptor (AT1R) kardiális hatásairól RIHD-ban kevés irodalmi adat van. Csak kettő 

klinikai tanulmány vizsgálta az angiotenzin II receptor blokkolók (ARBs) hatását mellkasi 

sugárterápiában részesülő daganatos betegek esetében, amelyeknek eredményei 

ellentmondásosak voltak.  

 

2. Célkitűzések 

Jelen tézis célkitűzései az alábbiak voltak: i) egy patkány modell létrehozása az RIHD 

akut fázisban diasztolés diszfunkcióval, a korai krónikus fázisban enyhe bal kamrai 

hipertrófiával, ill. a késői krónikus fázisban súlyos bal kamrai hipertrófiával és HFpEF-fel; ii) 

a miR-212 potenciális szerepének a vizsgálata hipertrófia, ill. fibrózis kifejlődésében ezen 

RIHD modellben; iii) a miR-212 egy kiválasztott target molekulájának, a FOXO3-nak a 

vizsgálata az RIHD modellünkben, ill. iv) a szívelégtelenség terápiájában széles körben 

használt ARB losartan hatásainak a vizsgálata a besugárzás okozta kardiális átépülésre az RIHD 

akut, korai és késői krónikus fázisában patkány modellben. 

 

3. Anyagok és módszerek 

A kísérlet megfelel a laboratóriumi állatok tartására és felhasználására vonatkozó 

nemzetközi irányelveknek (NIH Publication No. 85-23, Revised 1996), amelyeket a Szegedi 

Tudományegyetem Állatkísérletes Etikai Bizottsága is jóváhagyott. Kísérleteink végzéséhez az 

etikai engedélyeket (számuk: XV.1181/2013 és XV./800/2019) a Csongrád megyei 

Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága adta ki. 

 

3.1. Kísérleti elrendezés 
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3.1.1. Az RIHD patkánymodell beállítása 

Kísérleteinkhez összesen 48 felnőtt, hím Sprague-Dawley patkányt (200-222 g) három 

kontroll és három besugárzott csoportra osztottunk különálló kísérletekben (n=8/csoport). 

Összesen 24 állat részesült szelektív szívbesugárzásban (50 Gy) az RIHD létrehozására. A többi 

24 állat pedig a kontroll csoporthoz tartozott. Az állatokat 1, 3 és 19 hétig követtük nyomon. A 

szív morfológiáját és funkcióját transztorakális echokardiográfiával vizsgáltuk minden követési 

időpontban. A bal kamrai hipertrófia, ill. fibrózis kifejlődését krónikus RIHD-ban a 

kardiomiociták rostátmérőinek mérésével, ill. a kardiális kollagén picrosirius vörös és fast green 

festésével igazoltuk 19 hét után. A miR-212 és direkt targetjének, a Foxo3-nak a miokardiális 

expresszióját qRT-PCR technikával mértük minden követési időpontban. A totál és a 

foszforilált FOXO3 fehérje szintű kardiális expresszióját 19 hét után Western blot technikával 

is megmértük.  

 

3.1.2. A losartan szívhatásának vizsgálata az RIHD patkánymodelljében  

Kísérleteinkhez összesen 63 felnőtt, hím Sprague-Dawley patkányt (220–300 g) 

használtunk három különböző kísérletben. A kontroll csoportba 21 állat került, és összesen 42 

állat részesült egyszeri 50 Gy szívre lokalizált besugárzásban az RIHD előidézésére. Az 

állatokat (n = 6–9/csoport) az alábbi három csoportba osztottuk, ill. szájon át gavage 

technikával a következők szerint kezeltük 1, 3, ill. 15 hétig: (i) csapvízzel kezelt kontroll (per 

os 2 ml/kg/nap, n = 7), (ii) csapvízzel kezelt besugárzott (per os 2 ml/kg/nap, n = 6-7), és (iii) 

losartannal kezelt besugárzott (per os 10 mg/kg/nap csapvízben oldva, 2 ml/kg végtérfogatban, 

n=7–9). A szív morfológiájának és funkciójának megítélésére a végpontokban transztorakális 

echokardiográfiát végeztünk. A követési időpontok végén pentobarbitálos altatást követően az 

állatoktól vért vettünk a rutin laborparaméterek vizsgálatára, illetve a szívet, tüdőt és tibiát is 

izoláltuk. A besugárzott csoportokban a bal kamrai hipertrófia igazolása hematoxilin-eozinnal 

(HE) festett metszeteken a kardiomiociták keresztmetszeti területének mérésével, a fibrózis 

igazolása pedig picrosirius vörös és fast green-nel (PSFG) festett metszetek elemzésével történt. 

A bal kamrai mintákból történő RNS izolálást követően qRT-PCR technikával mértük a 

hipertrófiával és fibrózissal (i.e., Myh6, Myh7, Ctgf, Tgfb, Col1a1 és Mmp2), renin-angiotenzin-

aldoszteron rendszerrel (i.e., Cma és Agt), ill. gyulladással (i.e., Il1, Il6 és Tnf) kapcsolatos 

markerek expresszióját minden követési időpontban. A besugárzást követő 1., 3. és 15. héten 

Western blot technikával mértük továbbá az 1-es típusú angiotenzin II-es receptor (AT1R), 2-

es típusú angiotenzin II-es receptor (AT2R), 2-es típusú transzformáló növekedési faktor béta 

receptor (TGF-βRII), mothers against decapentaplegic homolog 2/3 (SMAD2/3), totál és 
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foszforilált signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3 és pSTAT3), totál és 

foszforilált protein kináz B (AKT  és pAKT), totál és foszforilált extracelluláris szignál 

regulálta kináz 1 és 2 (ERK1, ERK2, pERK1 és pERK2) kardiális expresszióját.  

 

3.2. Szívbesugárzás 

Mindkét kísérletben egyszeri, 50 Gy-es szívbesugárzás történt az RIHD létrehozására. 

A besugárzás előtt az állatokat pentobarbitállal altattuk, és hanyatt fekvő pozícióban 

rögzítettük. A besugárzás megtervezése egy 3D modellen alapult. A szív pontosabb célzása és 

a tüdő védelme érdekében a 6 MeV-os sugárzást egy 2 cm átmérőjű szűkítőn keresztül adtuk 

le. Az 5 Gy/perc dózisintenzitású sugárzás leadását egy Primus lineáris gyorsítóval végeztük.  

 

 

3.3. Transztorakális echokardiográfia  

1, 3 és 15 hét után az állatok szívének morfológiáját és funkcióját transztorakális 

echokardiográfiával vizsgáltuk 2% izoflurános altatást követően. Ezután kétdimenziós, M-

módú, Doppler, szöveti Doppler és négyüregi felvételek készültek az Amerikai 

Echokardiográfiás Társaság kritériumainak megfelelően. A modellbeállítási kísérletekben egy 

Vivid 7 Dimension készüléket használtunk 5.5–12 MHz frekvenciájú vizsgálófejjel, míg a 

kezelési kísérleteknél egy Vivid IQ készülékkel dolgoztunk 5.0–11 MHz frekvenciájú 

vizsgálófejet használva. Az adatok elemzése három egymást követő szívciklust értékelve az 

egyes csoportok ismerete nélkül, vakon történt.  

 

3.4. Vér paraméterek meghatározása 

A kezeléses kísérletben 1, 3 és 15 hét után a hasi aortából vért vettünk. Hematológiai 

analizátor segítségével határoztuk meg a teljes vérkép és hematokrit paramétereit, hogy a 

szisztémás gyulladás súlyosságát és a sugárzás következtében létrejövő tüdő- és szívkárosodás 

okozta kompenzatorikus vörösvértest emelkedést megvizsgáljuk.  

 

3.5. Szövettani metszetek 

Az állatok szívét pentobarbitálos altatást követően 1, 3, ill. 19 hét (a modellbeállítási 

kísérletben) vagy 1, 3, ill. 15 hét (a kezelési kísérletben) után izoláltuk. Ezután a bal kamrai 

minták egy részét azonnal lefagyasztottuk folyékony nitrogénben a későbbi molekuláris 

vizsgálatokhoz, más részét pedig 4%-os formalinban fixáltuk a szövettani metszetek 
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elkészítéséhez. A modellbeállítási kísérletekben csak a 19 hetes mintákból, a kezelési 

kísérletekben pedig az 1, 3 és 15 hetes mintákból készült szövettani elemzés. 

 

3.6. Hematoxilin-eozinnal és picrosirius vörös-fast greennel festett metszetek 

A modellbeállítási kísérlet esetében a bal kamrai hipertrófia igazolása a kardiomiocita 

átmérők mérésével történt. A kezelési kísérletek során ugyanezt a kardiomiocita 

keresztmetszeti területek meghatározásával igazoltuk. Ehhez a Biology Image Analysis 

Software (BIAS) nevű programot használtuk. A kardiális fibrózist mindkét kísérletben PSFG 

metszeteken vizsgáltuk egy saját fejlesztésű programmal, melyet kooperációs partnerünk, az 

SZTE SZAKK Pathológiai Intézete biztosított számunkra. 

 

3.7. MikroRNS expresszió mérése qRT-PCR segítségével 

A modellbeállítási kísérletekben qRT-PCR-t végeztünk miR-212-re specifikus 

primerekkel. A miR-212 esetében Trizol reagenst használtunk az RNS izolálásra. A miR-212 

kvantitatív mérésére TaqMan MicroRNA Reverse Transcription Kit-et, TaqMan miR-212-t, 

snoRNA (U64702) Assay-t és Absolute Blue qPCR Mix-et használtunk a gyártó leírása szerinti 

módon. A snoRNS-t használtuk kontrollként normalizálás céljából.  

 

3.8. mRNS expresszió mérése qRT-PCR segítségével 

Az mRNS expresszió mérésére qRT-PCR-t végeztünk génspecifikus primereket 

használva. A bal kamrából RNS-t izoláltunk Qiagen RNeasy Fibrous Tissue Mini Kit 

segítségével. A modellbeállítási kísérletekben 3 µg RNS reverz transzkripción esett át High-

Capacity cDNA Reverse Transcription Kit-tel egy specifikus FOXO3 primert használva. A 

FastStart Essential DNA Green Master-t a gyártó leírása szerinti módon alkalmaztuk. 

Kontrollként a normalizáláshoz hypoxantin foszforibozil transzferáz 1-et (Hgprt1), peptidyl-

prolil izomeráz A-t (Ppia), ribosomal protein lateral stalk subunit P2-t (Rplp2) és 

glicerinaldehid 3-foszfát dehidrogenázt (Gapdh) használtunk. 19 hét után a FOXO3 expressziót 

egy másik módszerrel is megmértük, amelyhez iScript™ cDNA Synthesis Kit-et, FOXO3-ra és 

GAPDH-ra specifikus primereket és SsoAdvanced™ Universal SYBR® Green Supermix-et 

használtunk a gyártó leírása szerinti módon.  

A kezelési kísérletekben 100 μg RNS reverz transzkripción esett át iScript™ cDNA 

Synthesis Kit-et használva. Specifikus primereket [angiotenzinogén (Agt), kimáz (Cma1), I-es 

típusú kollagén alfa-1 lánc (Col1a1), kötőszöveti növekedési faktor (Ctgf), interleukin-1 (Il1), 

interleukin-6 (Il6), mátrix metalloproteináz 2 (Mmp2), miozin nehéz lánc α és β izoformák 
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(Myh6 és Myh7), transzformáló növekedési faktor-béta (Tgfb), tumor nekrózis faktor-alfa (Tnf-

a)] és SsoAdvanced™ Universal SYBR® Green Supermix-et használtunk a gyártó leírása 

szerinti módon. Háztartási kontroll génként pedig ribosomal protein lateral stalk subunit P2-t 

(RpIp2) használtunk. 

 

3.9. Western blot 

A génexpresszió fehérje szintű változásainak vizsgálatához mindkét kísérletsorban 

standard Western blot technikát használtunk. A modellbeállítási kísérletekben a foszfo-FOXO3 

(pFOXO3) és FOXO3 bal kamrai expresszióját is megmértük GAPDH háztartási fehérjére 

normalizálva az eredményeket. A kezelési kísérletekben pedig megvizsgáltuk AT1R, AT2R, 

TGF-βRII, SMAD2/3, STAT3, pSTAT3, AKT, pAKT, ERK1, ERK2, pERK1, ill. pERK2 

kardiális expresszióját szintén GAPDH kontrollt használva. A bal kamrai mintákat 

homogenizáltuk és a felülúszó fehérjekoncentrációjának meghatározása után nátrium dodecil-

szulfát gélelektroforézist végeztünk, melyet a fehérjék nitrocellulóz membránra való átvitele 

követett. A membránok blokkolva lettek, és egy éjszakán át inkubáltuk őket a primer 

ellenanyagokkal. Ezután a membránokat másodlagos ellenanyagokkal inkubáltuk. A 

modellbeállítási kísérletben egy kemilumineszcencia kit-et használtunk a jelek előhívására a 

membránon. A kezelési modellben pedig a membránokon lévő fluoreszcens jeleket egy 

Odyssey CLx berendezéssel detektáltuk.  

 

3.10. Statisztikai értékelés 

Eredményeinket 5%-os szignifikancia szinten értékeltük. A modellbeállítási kísérletben 

a különböző követési időpontokban mért testsúly, szívsúly, szívsúly/testsúly, tüdősúly és 

echokardiográfiás adatok összehasonlítása egyutas varianciaanalízis (ANOVA) segítségével 

történt. Ezek esetében post hoc tesztként Bonferroni tesztet használtunk. Kétmintás t-próbát (az 

adatok normál eloszlása esetében) vagy Mann-Whitney U tesztet (az adatok nem normál 

eloszlása esetén) használtunk, hogy megvizsgáljuk a besugárzás hatásait az összes mért 

paraméterre egy-egy követési időponton belül. A target gének esetében a relatív génexpresszió 

vizsgálata 2- ΔΔCt metódussal történt. Ha a génexpresszióban mért p-érték<0,05 és a fold change 

<−2,00 vagy >2,00, akkor a génkifejeződésben repressziót vagy overexpressziót állapítottunk 

meg. A kezelési modellben egyutas varianciaanalízist (ANOVA) használtunk, hogy 

megvizsgáljuk a statisztikai szignifikanciát az összes mért paraméter között az egyes követési 

időpontokban. Ezek esetében post hoc tesztként Holm-Sidak tesztet használtunk. 
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4. Eredmények 

A bemutatott echokardiográfiás és szövettani eredmények mindkét modell esetében 

összecsengnek az irodalmi adatokkal és korábbi kísérleti eredményeinkkel, melyeket egy 

krónikus RIHD patkány modell létrehozására végeztünk. A besugárzott állatok esetében 

minden követési időpontban a diasztolés diszfunkció (DD) echokardiográfiás jeleit láttuk. A 

bal kamrai hipertrófiára utaló molekuláris markerek kifejeződése (a Myh7 és Myh6 expressziója 

a bal kamrában, ill. arányuk), az echokardiográfiás és a szövettani jelek az idő múlásával egyre 

súlyosabbak lettek. Érdekes módon a bal kamrák súlya szignifikánsan alacsonyabb volt a 

besugárzott csoportokban a kontroll csoportokhoz képest, melyet valószínűleg a besugárzás 

okozta sejthalál és fejlődési visszamaradás okozhatott. Az alacsonyabb bal kamra súly ellenére 

a megmaradó kardiomiociták kompenzatorikus bal kamrai hipertrófiát alakíthattak ki azért, 

hogy az ejekciós frakciót és a test számára megfelelő oxigénellátást megtartsák. A kezelési 

modellben 1 héttel a besugárzás után a vörösvértestek száma szignifikánsan megemelkedett, 

melyet a sugárzás okozta szív- és tüdőkárosodás miatti hipoxia okozhatott kompenzatorikus 

módon. Ezen kívül 1 hét után az Il1 expressziója szignifikánsan megemelkedett a bal kamrában 

a szöveti gyulladás kialakulására utalva. Három hét után a fehérvérsejtek száma szignifikánsan 

magasabb volt, mely a szisztémás gyulladás egyik markere. Ezen követési időben az összes 

gyulladásos marker (Il1, Il6 és Tnfα) bal kamrai expressziója emelkedett volt a besugárzott 

állatokban, mely a szöveti gyulladás súlyosbodására utalhat, 15 hét után pedig az Il6 

expressziója magas maradt. A besugárzást követően 15 héttel súlyos koncentrikus bal kamrai 

hipertrófia és fibrózis alakult ki a RIHD késői krónikus fázisában. Továbbá a hemoglobin és 

hematokrit szintje szignifikánsan megemelkedett, amely változásokat valószínűleg a 

besugárzás indukálta szívelégtelenség és tüdőfibrózis, és az általuk előidézett krónikus hipoxia 

okozhatott.  

A pikrosziriusz vörös és fast green festés mindkét kísérletsorban kimutatta a 

végpontokban (15 vagy 19 hét) a besugárzás indukálta intersticiális fibrózist. Általánosságban 

a fibrózist a kollagén képződés növekedése vagy az mRNS és/vagy a fehérje lebontás 

csökkenése magyarázza. A besugárzás indukálta kardiális fibrózis kulcsfontosságú molekuláris 

mechanizmusának a TGF-β/SMAD2/3-mediált fibrotikus jelutat tartják. Jelen kísérletes 

eredményeink szerint 19 héttel a besugárzás után a szívet leginkább a hipertrófia, enyhe 

intersticiális fibrózis és diasztolés diszfunkció kialakulása jellemzi, melyek megtartott ejekciós 

frakcióval járó szívelégtelenség képét mutatják. A kezelési kísérletekben 3 héttel a besugárzás 

után a molekuláris markerek (pl. Ctgf, TGF-βRII és SMAD2/3 overexpressziója) megelőzték a 

szövettani jeleket, mely a fibrotikus átépülés beindulására utalhat az RIHD modellünkben. A 
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bal kamrai Ctgf  és SMAD2/3 kifejeződése magas maradt, illetve a Tgfb és Col1a1 

overexpressziója is detektálható volt 15 héttel a besugárzás után. A szignifikánsan 

megemelkedett bal kamrai intersticiális kollagén mennyiség a fibrózis jelenlétét igazolta 15 

héttel a besugárzás után. Ezen molekuláris, morfológiai és funkcionális változások más 

publikációkban leírtakhoz hasonlóak voltak.  

A modellbeállítási kísérletünkben 3 és 19 héttel a szívbesugárzás után a bal kamrai 

hipertrófia mellett a miR-212 overexpressziója is látható volt. Érdekes módon a Foxo3 

repressziója mRNS szinten a besugárzott csoport szívmintáiban csak 19 hét után volt 

detektálható. Ezzel ellentétben a FOXO3 fehérjeszintje nem csökkent, ill. a pFOXO3/FOXO3 

arány statisztikailag nem szignifikáns növekedést mutatott RIHD-ban 19 héttel a besugárzás 

után. Habár az emelkedett pFOXO3/FOXO3 arány jellemző elváltozás a kardiális 

hipertrófiában, krónikus RIHD modellünk esetén ez a növekedés a miR-212 hatásától 

függetlennek látszik. Más bal kamrai hipertrófia modellekben bizonyították, hogy a FOXO3 

szintjének repressziója indirekt módon a hipertrófiás kalcineurin/NFAT jelút túlaktiválódását 

okozhatja. A bal kamrai hipertrófia és HFpEF kifejlődése RIHD-ban egyedi módon és a más 

etiológiájú hipertrófia típusoktól (pl. a nyomás indukálta kompenzatorikus hipertrófia és a 

következményes szívelégtelenség) különbözően alakulhat ki. 

A kezelési modellünkben más kiválasztott molekulákat is vizsgáltunk. Ilyenek voltak az 

AKT, ERK1,2 és STAT3 foszforilált és totál formái, melyek a nem-kanonikus nem-SMAD-

függő fibrotikus jelúthoz tartoznak. Besugárzás után 15 héttel szignifikáns emelkedést 

tapasztaltunk a pERK1,2/tERK1,2 és pAKT/tAKT arányokban. Mivel az ERK mediálta jelutak 

szintén túlélési jelutaknak számítanak a sejthalál és hipertrófia regulálásán keresztül, az 

emelkedett pERK1,2/tERK1,2 arány a besugárzott csoportokban esetleg lehet a sejthalál elleni 

kompenzatorikus védőmechanizmus eredménye. Az AKT-ről szintén tudott, hogy szerepe lehet 

a kardiomiocita túlélésben és hipertrófiában, és ez magyarázhatja is a besugárzás után 15 héttel 

kialakult emelkedett pAKT/tAKT szintet. A kanonikus SMAD-függő TGF-β jelút tűnik 

felelősnek az RIHD modellünkben kialakuló kardiális fibrózisért. A nem-kanonikus nem-

SMAD-függő jelutak, így az AKT és ERK1,2-mediálta mechanizmusok valószínűleg szerepet 

játszanak a sejtek túlélésében és a kompenzatorikus hipertrófia kialakulásában RIHD 

modellünkben.  

Korábban leírták, hogy a besugárzás dózisfüggő módon indukálni képes az AngII 

overexpresszióját patkány szívben és tüdőben egyaránt. Az AT1R főleg inflammatórikus, 

hipertrófiás és fibrotikus hatásokkal rendelkezik, míg az AT2R ezekkel ellentétes anti-

inflammatórikus, antihipertrófiás és antifibrotikus jelutakkal áll kapcsolatban a 
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kardiovaszkuláris rendszerben. Így a losartan kiváltotta szelektív AT1R gátlás racionális 

terápiás lehetőségnek tűnik a kardiális átépülés csökkentésére a nitro-oxidatív stressz és a 

gyulladásos folyamatok mérséklésén keresztül RIHD-ban.  

A kezelési kísérletünkben 1 hét után a losartan adása nem volt hatással a korai 

molekuláris (a Myh7 és Myh6 bal kamrai expressziója, illetve arányuk) változásokra és a bal 

kamrai hipertrófia M-módban mért echokardiográfiás jellemzőire sem. Ezeket valószínűleg a 

besugárzás okozta szövetkárosodás miatt kialakuló akut kompenzáció és túlélési 

mechanizmusok magyarázzák. Három héttel a besugárzás után a losartannal kezelt állatok 

számos paramétere javult a csak besugárzásban részesülő csoporttal összehasonlítva: a bal 

kamrai hipertrófia számos echokardiográfiás jele, következményesen a diasztolés diszfunkció, 

valamint a Myh7 és SMAD2/3 bal kamrai overexpressziója is mérséklődött. Ezen változások a 

losartan lehetséges antihipertrófiás és antifibrotikus hatására engednek következtetni az RIHD 

korai krónikus fázisában. Ezzel ellentétben, a fehérvérsejtek száma 3 hét után is emelkedett 

maradt a losartan kezeléstől függetlenül, ezzel utalva a szisztémás gyulladás jelenlétére RIHD-

ban. A losartan kezelés nem enyhítette a bal kamrai hipertrófia molekuláris jeleit (a Myh7 és 

Myh6 bal kamrai expressziójának, illetve arányuknak változása) 15 hét után, mely azt sugallja, 

hogy a hipertrófiás folyamat az RIHD késői krónikus fázisában is aktív, ezzel kompenzálva a 

besugárzás okozta kardiomiocita veszteséget és szekunder hipoxiát. Az echokardiográfiás és 

szövettani eredmények alapján a losartan kezelés 15 hét után csökkentette a bal kamrai 

hipertrófia súlyosságát. Továbbá a losartan enyhítette az intersticiális kollagén mennyiségét a 

Ctgf, Tgfb és Col1a1 overexpressziójának és a SMAD2/3 szint csökkentésének révén a 15. 

követési héten. Jelen eredményeinkhez hasonló irodalmi adatok is igazolták, hogy a losartan 

enyhíti a kardiális fibrózist szívelégtelenségben a CTGF és SMAD2/3 expresszió csökkentése 

révén. 

A nem-kanonikus nem-SMAD-függő fibrotikus jelutat is megvizsgálva elmondhatjuk, 

hogy a pERK1,2/tERK1,2 arányok szignifikáns emelkedést mutattak a besugárzott 

csoportokban a kontrollhoz képest, és a 15. hétre tovább nőttek a losartan kezelés hatására. 

Ezzel ellentétben több más kísérlet szerint a losartan éppen csökkenti a pERK1,2/tERK1,2 

arányt szívelégtelenségben. A mi eredményeinket magyarázhatja az a tény, miszerint az 

ERK1,2 foszforilációját az MMP2 növelni tudja. Az RIHD modellünkben a losartan valóban 

nem volt képes szignifikánsan csökkenteni az Mmp2 overexpresszióját. Érdekes módon 3 és 15 

héttel a besugárzás után az Agt expresszió nem különbözött szignifikánsan a csoportok között, 

de az AT1R szintje lecsökkent. Ezt a besugárzás okozta emelkedett Ang szint magyarázhatja. 

Az AT1R repressziója a losartan hatására 15 hét után csökkent, melyet valószínűleg az AngII 
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és AngI közti átalakulás gátlása okozhat. Ezen felül a hízósejt eredetű Cma bal kamrai 

expressziója mind 3, mind 15 hét után emelkedett volt, mely a kardiális gyulladás és Mmp2 

overexpresszió által magyarázható RIHD modellünkben. A Cma overexpresszióját a losartan 3 

és 15 hét után enyhítette, vélhetőleg enyhe gyulladáscsökkentő hatása révén (pl. Il6 repressziója 

3 hét után és csökkent Tnfα expresszió 15 hét után). Korábbi kísérletek leírták, hogy a losartan 

hatásosabb volt az angiotenzin konvertáló enzimet gátló (ACE inhibitor) captoprilnál a 

vaszkuláris gyulladás kontrollálásában olyan egérmodellben, ahol az aterogenezisben AngII 

dependens komponensek játszottak szerepet. RIHD modellünkben 15 héttel a besugárzás után 

a losartan a diasztolés diszfunkciót nem javította, melyet magyarázhat a lokális gyulladás 

jelenléte (pl. Il6 overexpresszió) és a késői krónikus RIHD-ra jellemző súlyos bal kamrai 

hipertrófia, ill. fibrózis kifejlődése.  

Jelen kísérleteink során a losartan kardiális átépülést gátló hatását tanulmányoztuk 

RIHD-ban és arra következtettünk, hogy a losartan antifibrotikus hatását a TGF-β/SMAD2/3-

mediált jelút gátlásán és a kimáz overexpressziójának csökkentésén keresztül fejtheti ki RIHD 

modellünkben. Ezeken felül a nem-kanonikus SMAD-független jelutak, mint az AKT és 

ERK1,2 mediálta mechanizmusok valószínűleg kompenzatorikus hipertrófia fenntartásával 

vehetnek részt a RIHD pathomechanizmusában modellünkben. További kísérletekben érdemes 

lenne megvizsgálni a TGF-β/SMAD2/3 jelút vagy a nem-SMAD-függő jelutak gátlását annak 

megítélésére, hogy e jelutaknak mi a pontos szerepe az RIHD kifejlődésében, ill. a losartan 

valóban ezen jelutak gátlásán keresztül fejti-e ki kardiális átépülést gátló hatását RIHD-ban.  

 

5. Következtetések 

Jelen kísérletek célja volt i) felállítani egy olyan RIHD patkánymodellt, mely a 

betegekben tapasztalt akut és krónikus patológiás elváltozásokhoz hasonlóakat mutat; ii) ebben 

az RIHD modellben megvizsgálni a miR-212-nek és iii) kiválasztott target molekulájának, a 

FOXO3-nak a szerepét a besugárzás indukálta bal kamrai hipertrófia és fibrózis kifejlődésében; 

iv) tesztelni az ARB losartan hatásait a besugárzás indukálta kardiális átépülés kifejlődésére az 

RIHD akut, korai és késői krónikus fázisában patkány modellünkben. Eredményeink alapján 

arra a következtetésre jutottunk, hogy: 

1. Patkány modellünk megfelelően modellezi a humán RIHD akut, korai, ill. késői 

fázisának néhány fontos jellemzőjét, így például a bal kamrai hipertrófiát, gyulladást és 

fibrózist.   
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2. RIHD modellünkben a bal kamrai hipertrófia kialakulását a miR-212 overexpressziója 

kísérte, azonban a bal kamrai hipertrófia kialakulása FOXO3-független mechanizmuson 

keresztül történhet RIHD modellünkben.  

3. RIHD modellünkben a súlyos bal kamrai hipertrófia és fibrózis kifejlődését megelőzte 

vagy kifejezetten mérsékelte a losartan, amennyiben adagolása a besugárzás után rövid 

időn belül megkezdődött.  

4. A losartan kardiális átépülést gátló hatása feltehetőleg a kimáz overexpressziójának, 

ill. a kanonikus SMAD-függő TGF-β jelút egyes elemeinek a gátlásán keresztül 

valósulhat meg RIHD modellünkben.  

5. Az AKT és ERK1,2 mediálta mechanizmusok, melyek nem-kanonikus nem SMAD-

függő jelutakban vehetnek részt, szerepet játszhatnak a kompenzatorikus hipertrófia 

fenntartásában az RIHD késői fázisában.  

 

6. Támogatók 

A kísérletek megvalósulását az NKFIH FK129094, a GINOP-2.3.2-15-2016-00040, GINOP-

2.3.2-15-2016-00034, EFOP-3.6.2-16-2017-00006 (LIVE LONGER) projektek és az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma (20391-3/2018/FEKUSTRAT) támogatta. Kovács Mónika 

Gabriella, Kovács Zsuzsanna és Sárközy Márta az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 

biztosított Új Nemzeti Kiválóság program támogatásában részesült. Sárközy Mártát továbbá a 

Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíja támogatta. Kovács 

Zsuzsanna és Kovács Mónika Gabriella az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 projekt 

támogatásában részesült. 
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Nagyon sokaknak tartozom hálával amiért hozzájárultak és támogattak tudományos 

munkám során. Köszönöm Prof. Dr. Dux Lászlónak, az SZTE SZAOK Multidiszciplináris 

Orvostudományok Doktori Iskola vezetőjének és a SZTE SZAOK Biokémiai Intézet korábbi 

vezetőjének, illetve Dr. Csont Tamásnak, az SZTE SZAOK Biokémiai Intézet jelenlegi 

vezetőjének, akik lehetővé tették számomra, hogy az intézetben folytassam tudományos 

munkámat az elmúlt években.  

Szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Dr. Sárközy Mártának a szünet nélküli 

segítségért és lelkesedésért az intézetben töltött évek során. 

Hálás vagyok a hatalmas segítségért Prof. Dr. Kahán Zsuzsannának, Dr. Varga 

Zoltánnak, Dr. Fábián Gabriellának és Dr. Kiscsatári Laurának az SZTE SZAKK Onkoterápiás 
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Klinika munkatársainak. Szeretném kifejezni köszönetemet kollaborációs partnereinknek Dr. 

Földesi Imrének és Farkas Katalinnak az SZTE SZAKK Laboratóriumi Medicina Intézet 

munkatársainak, illetve Prof. Dr. Cserni Gábornak, Cserni Bálint Gábornak, Dr. Kővári 

Bencének és Daru Krisztiánnak az SZTE SZAKK Patológiai Intézet munkatársainak, valamint 

Dr. Horváth Péternek, Kovács Ferencnek és Kriston Andrásnak a Single-Cell Technologies Ltd. 

munkatársainak. Hálával tartozom továbbá Dr. Zvara Ágnesnek és Prof. Dr. Puskás Lászlónak 
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Rövidítések jegyzéke 

ACE: angiotenzin konvertáló enzim 

Agt: angiotenzinogén 

AKT: protein kináz B 

AngI: angiotenzin I 

AngII: angiotenzin II 

ARB: angiotenzin II receptor blokkoló 

AT1R: 1-es típusú angiotenzin II receptor 

AT2R: 2-es típusú angiotenzin II receptor 

Cma: kimáz 

Col1a1: I-es típusú kollagén alfa-1 lánc  

Ctgf: kötőszöveti növekedési faktor  

DD: diasztolés diszfunkció 

ERK1: extracelluláris szignál-redukált kináz 1 

ERK2: extracelluláris szignál-redukált kináz 2 

FOXO3: forkhead box O3 

Gapdh: glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenáz 

HE: hematoxilin-eozin 

HFpEF: megtartott ejekciós frakcióval járó 

szívelégtelenség  

HFrEF: csökkent ejekciós frakcióval járó 

szívelégtelenség  

Hgprt: hipoxantin-guanin foszforibozil transzferáz 

1 

IL1: interleukin-1 

IL6: interleukin-6 

LV: bal kamrai 

LVH: bal kamrai hipertrófia 

Mmp2: mátrix metalloproteináz 2 

Myh6: α-miozin nehéz lánc 

Myh7: β-miozin nehéz lánc 

NFAT: aktivált T-sejtek nukleáris faktora 

PSFG: picrosirius vörös/fast green 

Ppia: peptidyl-prolil izomeráz A 

RAAS: renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer 

RIHD: besugárzás indukálta szívbetegség  

RpIp2: ribosomal protein lateral stalk subunit P2 

RT: radioterápia 

SMAD2/3: mothers against decapentaplegic 

homolog 2/3 

STAT3: signal transducer and activator of 

transcription 3 

TAC: aortaív műtéti beszűkítése 

TGFβ: transzformáló növekedési faktor-β 

TGFβRII: 2-es típusú transzformáló növekedési 

faktor-β receptor II 

Tnfa: tumor nekrózis faktor-α

 


