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Rövidítések jegyzéke 

ACT: Acquired Cross Tolerance / szerzett kereszttolerancia 

AKT: Protein kinase B / Protein kináz B 

AST: Acquired Stress Tolerance / szerzett stressztolerancia 

ATF4: Activating transcription factor 4 / Aktiváló Transzkripciós Faktor 4 

ATF6: Activating transcription factor 6 / Aktiváló Transzkripciós Faktor 6 

ATP: Adenosine triphosphate / Adenozin-trifoszfát 

ATT: Acquired Thermotolerance / szerzett termotolerancia 

BA: Benzyl Alcohol / benzil-alkohol 

Cer: Ceramide / Ceramid  

CFU: Colony Forming Unit / Telepképző egység 

CHO: Chinese hamster ovary / kínai hörcsög petefészek 

CNX: Calnexin / Kalnexin 

COPII: Coat Protein Complex II / Köpenyfehérje complex II 

CRT: Calreticulin / Kalretikulin 

db: double bond / kettős kötések száma 

DDIT3: DNA Damage Inducible Transcript 3 / DNS-károsodás által indukálható 
transzkriptum 3 

DEG: Differentially Expressed Gene / differenciálisan expresszált gén 

DMSO: dimethyl sulfoxide / Dimetil-szulfoxid 

DPPP: diphenyl-1-pyrenylphosphine / difenil-1-pirenil-foszfin  

eIF2: Eukaryotic Initiation Factor 2 / eukarióta iniciációs faktor 2 

ER: endoplazmatikus retikulum 

ERAD: ER-associated protein degradation / ER-asszociált degradáció 

ERAF: ER-assisted folding / ER-támogatott fehérjehajtogatás 

FDR: False Discovery Rate / Hamis felfedezési arány 

GADD34: Growth arrest and DNA damage-inducible protein 34 / Növekedés 
leállítása és DNS-károsodás által indukálható fehérje 34 

GAPDH: Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase / Gliceraldehid-3-foszfát-
dehidrogenáz 

GAS: General Adaptation Syndrome / általános adaptációs szindróma 

GPI-mGFP: glycosylphosphatidylinositol-anchored monomer green fluorescent 
protein / glikozil-foszfatidil-inozittal horgonyzott monomer zöld 
fluoreszcens fehérje  

GPR55: G protein-coupled receptor 55 / G-fehérjéhez kapcsolt receptor 55 

GRP78/BIP/HspA5: Glucose regulated protein 78 / Glükóz regulált fehérje 78 

Hdj-1: Human DnaJ homologue / Humán DnaJ homológ 

HeLa: Henrietta Lacks immortalized cell line / Henrietta Lacks immortalizált 
sejtvonal  

HexCer: hexosylceramide / hexozilceramid 

HMG-CoA: 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A / 3-hidroxi-3-metil-glutaril-
koenzim-A 

HS: Heat Stress / Hőstressz 

Hsbp1: Heat Shock Factor Binding Protein 1 / hősokkfaktor-kötő fehérje 1 
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HSF1: Heat Shock Factor 1 / hősokkfaktor 1 

Hsp: Heat shock protein / Hősokkfehérje  

HSR: Heat Shock Response / Hősokkválasz 

IP3R: inositol trisphosphate receptor / inozitol trifoszfát receptor 

IPA: Ingenuity Pathway Analysis  

IRE1: Inositol-requiring enzyme 1 / inozitolt igénylő 1-es enzim  

JC-1: 5,5',6,6'-Tetrachloro-1,1',3,3'-tetraethylbenzimidazolylcarbocyanine 
iodide / 5,5',6,6'-Tetrachloro-1,1',3,3'-tetraetilbenzimidazolil-karbocianin-
jodid 

JNK: c-Jun NH2-terminal kinase / c-Jun N-terminális kináz 

LPC: lysophosphatidylcholine / lizofoszfatidil-kolin 

LPI: lysophosphatidylinositol / lizofoszfatidil-inozitol 

MEF: Mouse Embryonic Fibroblast / Egér embrionális fibroblaszt 

mRNS: messenger ribonucleic acid / hírvivő ribonukleinsav 

mTOR: mammalian target of rapamycin / emlős rapamicin-célpont 

NF-κB: Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells / nukleáris 
faktor-kappa B 

NRF2: nuclear factor erythroid 2–related factor 2 / nukleáris faktor-eritroid 2 
kapcsolt faktor 2 

p38MAPK: p38 mitogen-activated protein kinase / p38 mitogénnel aktivált protein 
kináz 

PBS: Phosphate Buffered Saline / foszfátpufferelt sóoldat 
PC: phosphatidylcholine / foszfatidil-kolin 

PCA: Principal component analysis / főkomponens-elemzés 

PE: phosphatidylethanolamine / foszfatidil-etanol-amin 

PERK: Protein kinase RNA-like ER kinase / fehérje kináz R-szerű ER kináz  

PI: phosphatidylinositol / foszfatidil-inozitol 

PI3K Phosphoinositide 3-kinase / foszfoinozitid 3-kináz 

PIP: Phosphatidylinositol phosphate / foszfatidilinozitol-foszfát 

PLS-DA: Partial Least-Squares Discriminant Analysis / részleges legkisebb 
négyzetek diszkriminancia-analízisnek 

PUFA: Poly Unsaturated Fatty Acid / Többszörösen telített zsírsav 

PVDF: Polyvinylidene fluoride / polivinilidén-difluorid  

R: Recovery, recovery time / Regeneráció, Regenerálódási fázis 

RIDD: Regulated, IRE1-dependent decay / szabályozott IRE1-függő degradáció 

RIPA: Radioimmunoprecipitation assay / radioimmunprecipitációs vizsgálat 

ROS: Reactive Oxigen Species / reaktív oxigéngyökök 

RT: Room temperature / szobahőmérséklet 

S1P: Site 1 protease / 1. hely proteáz 

S2P: Site 2 protease / 2. hely proteáz 

SER: Smooth ER / sima felszínű ER 

SERCA: Sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase, or SR Ca2+-ATPase / 
Szarko/endoplazmatikus retikulum Ca2+-ATPáz, vagy SR Ca2+-ATPáz 

SM: Sphingomyelin / szfingomielin 
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SREBP: Sterol Regulatory Element-Binding Protein / Szterolszabályozó elemeket 
kötő fehérjék 

TBHP: tert-Butyl hydroperoxide / terc-butil-hidroperoxid 

UGGT: UDP-glucose:glycoprotein glucosyltransferase / UDP-glükóz:glikoprotein 
glükoziltranszferáz 

UPR: Unfolded Protein Response / Selejtfehérje válasz 

XBP1: X-Box Binding Protein 1 / X-Box-kötő fehérje 1 

ΔΨm: mitochondrial membrane potential / mitokondriális membránpotenciál  
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1. Bevezetés 

1.1 Általános bevezető 

A túlélés érdekében az élőlényeknek bonyolult dinamikus egyensúlyt kell 

fenntartaniuk, hogy megbirkózhassanak a belső és külső környezeti kihívásokkal. A környezet 

folyamatosan változik, melyhez már az első egysejtűeknek is alkalmazkodnia kellett (Kültz, 

2020b). A megváltozott körülmények magukba foglalják a hőmérsékletet, pH-t, 

redoxállapotot, különféle anyagok (pl. tápanyagok, nehézfémek, xenobiotikumok, egyéb 

szerves és szervetlen vegyületek) koncentrációját, sugárzást (UV, gamma), mechanikai 

behatásokat, sejtszintű folyamatok zavarait (pl. fehérje denaturáció) stb. (Srivastava és mtsai., 

2017; Święciło, 2016). Történeti okokból ezeket a tényezőket stresszoroknak nevezik (Kültz, 

2020a), a kiváltott és/vagy bekövetkezett változásokat pedig stresszhatásnak. A celluláris 

stresszt pedig olyan folyamatként definiáljuk, amelyeket a normál állapottól és 

homeosztázistól való akut vagy krónikus eltérés indukál annak érdekében, hogy ellensúlyozza 

a zavart keltő forrást (stresszort), helyreállítsa a – fehérjéket, DNS-eket, RNS-eket, lipideket 

stb. érintő – molekuláris károkat és végső soron megvédje a sejtet vagy a szervezetet (Barouki, 

2007; Milisav, 2011; Nipič és mtsai., 2010). 

Ha szuboptimális módon változik meg az élőlény környezete, vagyis a stresszor 

hatására zavar keletkezik az egyensúlyban, az sokszor károsan befolyásolja a sejteket és azok 

reakcióját (distressz), azonban bizonyos esetekben a változás kedvező hatású is lehet 

(eustressz) (Selye, 1976). Mindkét esetben létfontosságú a változásra adott megfelelő válasz 

(Chrousos & Gold, 1992; Habib és mtsai., 2001), ami azonban függ a stressz dózisától, amely 

magába foglalja az intenzitást és időtartamot (Tiszlavicz és mtsai., 2022). 

1.2 A stresszválasz és az általános adaptációs szindróma 

A „stressz” kifejezést sokféleképpen használják. Eredetileg a stressz szó alatt 

nehézséget, megpróbáltatást, terhet, kényszert, nyomást értettek, amelyet később több 

tudományterületen is használatba vettek. A biológiában a stressz kifejezés elsősorban Selye 

János nevéhez fűződik. Selye a „stressz” alatt egy olyan sejtszintű választ („stresszválasz”) 

értett, amelyben a sejt vagy szervezet egy nem specifikus hatásra specifikus fiziológiai választ 



7 
 

ad (Kültz, 2020a). Selye ezt a jelenséget 1936-ban írta le, és kezdetben általános adaptációs 

szindrómaként (General Adaptation Syndrome - GAS) nevezte el. 

Az általános adaptációs szindrómát Selye három fő szakaszra különítette el (1. ábra). A 

GAS első szakaszában, a készenléti szakaszban, a sejt mozgósítja az energiáit és készenléti 

állapotba kerül, nő az ellenállóképessége. A második szakaszban, az ellenállási szakaszban, a 

sejtek adaptív folyamatai indulnak el, a saját fiziológiáját úgy változtatja, hogy az ellensúlyozza 

a stresszhatást és ellenálljon annak. A stressz erősségétől és a sejt edzettségétől függően ez a 

szakasz különböző ideig tarthat. A harmadik szakaszban, a kimerülési szakaszban azonban 

kiapadnak az energiaraktárak, amelyek a stresszel szembeni megküzdéshez és a rezisztencia 

megtartásához szükségesek (Selye, 1936; Wendelaar Bonga, 1997). 

 

1. ábra.: A stresszor hatására bekövetkező általános adaptációs szindróma módosított és 
kiegészített sémája (Szigeti, 2018). 

Mások szemlélete szerint a stressz akkor következik be, amikor egy biológiai ellenőrző 

rendszer olyan külső vagy belső hibát észlel, amely a sejt életképességét kedvezőtlenül 

befolyásolja. Ezek a biológiai ellenőrző rendszerek jellemzően rendelkeznek visszacsatolási 

(válasz, kompenzáció) és előrecsatolási (predikció) elemekkel, és ezek összjátéka teszi 

komplexé az élőlények stresszhatásra adott reakcióját (Del Giudice és mtsai., 2018). A 

sejtszintű stresszválasz minden élőlény/sejt sajátja, és evolúciósan erősen konzervált, 

amelyben jelentős szerepet játszik a stressz hatására működésbe lépő fehérjék összessége 

(stresszproteom) (Kültz, 2003). 
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1.3 Hormézis, edzés és szerzett stressz tolerancia 

Bizonyos esetekben, egy anyagnak vagy egy körülménynek kis dózisú expozíciója – 

amely nagy dózisban toxikus hatású – adaptív, potenciálisan kedvező hatást vált ki a sejtben 

vagy a szervezetben, ha egy következő alkalommal ugyanannak vagy hatásában hasonló 

stresszor nagyobb mértékű expozíciójának van kitéve (2. ábra). Ezt a jelenséget hormézisnek 

nevezzük, melyet már szinte minden élőlényben kimutattak, például prokariótákban, 

gombákban, növényekben, gerinctelenekben vagy emlősökben beleértve az embereket is. A 

hormézis egy speciális esete az edzés (más szóval kondicionálás vagy előkezelés). Ebben az 

esetben a sejteket kis dózisú stresszhatásnak teszik ki annak érdekében, hogy kifejlődjön egy 

későbbi nagy dózisú stresszhatással szembeni védelem. Azaz ez egy direkt felhasználása a 

hormetikus válaszoknak (Calabrese és mtsai., 2007). A második stresszesemény gyakran 

szubletális jellegű, amely a sejt/szervezet számára jelentős kihívást jelent. Ezt a fajta distresszt 

kísérleteinkben „többletstressznek” neveztük el.  

  

(a) (b) 

2. ábra.: (a) A hormézis sematikus ábrázolása. A dózis-válasz görbének két fázisa van: a 
hormetikus dózis által előidézett kedvező hatások (eustressz) és a többletstressz miatti kedvezőtlen 
hatások (distressz). (b) Az edzés sematikus ábrázolása. A kis dózisú stressz (folytonos vonal) védő hatás 
kialakulásához vezet egy későbbi nagyobb dózisú stresszel szemben. A második stresszeseményt 
követően a védő hatás megfigyelhető az enyhébb stresszválaszban és/vagy a kisebb mértékű 
károsodásban azokhoz a szervezetekhez képest (szaggatott vonal), amelyeket előzetesen nem tettük ki 
kis dózisú stressznek (Agathokleous & Calabrese, 2019 alapján). 

Az edzés hatására a sejtekben kifejlődött védelem a szerzett stressztolerancia (angolul 

acquired stress tolerance – AST), amely kialakulhat a kondicionáló stresszel azonos típusú 

többletstressz kivédésére. Ebben az esetben a stresszesemények csak a dózisukban 

különböznek, és az adott stresszfajtára specifikus sejtvédő és javító mechanizmusokat 
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aktiválnak. Ennek egyik speciális változata lehet a hőtöbbletstresszel szemben a 

hipertermiával edzett sejtekben kialakult szerzett termotolerancia (angolul acquired 

thermotolerance – ATT). A szerzett stressztolerancia egy másfajta többletstresszel szemben is 

kifejlődhet, ekkor szerzett kereszttoleranciáról (angolul acquired cross tolerance – ACT) 

beszélünk (Święciło, 2016). 

1.4 A stresszválasz lépései: érzékelés, jelátvitel, kompenzációs folyamatok, adaptáció 

A stresszválasz magába foglalja a stressz érzékelését, majd annak hatására 

bekövetkező jelátviteli útvonalakat, a transzkripció és transzláció szabályzását valamint javító 

és kompenzációs mechanizmusokat (pl. stresszfehérje aktiváció vagy membránlipid 

módosulások) (Balogh és mtsai., 2010; Święciło, 2016). A stressz alapvetően a következő 

sejtválaszokat váltja ki: javító és helyreállító folyamatok a rendelkezésre álló erőforrások 

jelentős felhasználásával, a stresszorokkal szembeni adaptáció, autofágia vagy sejthalál 

(Milisav, 2011). 

A javító folyamatok során megváltozik a génexpressziós (génkifejeződési) mintázat, a 

stressz során kevésbé szükséges fehérjéket kódoló mRNS-ek degradációja fokozódik, illetve 

azok transzlációja gátlódik, míg a megküzdéshez nélkülözhetetlen fehérjékhez 

(stresszproteom) tartozó mRNS-ek szintje nő. Például ilyen szabályzó transzkripciós faktor a 

DNS károsodásakor aktiválódó p53 fehérje, eukariótákban a transzláció elindulását gátló 

foszforilált eIF2 iniciációs faktor vagy a dajkafehérjék transzkripcióját szabályzó hősokkfaktor 

(HSF1). Az egyik legfontosabb javító folyamat a fehérjeminőség-ellenőrzés, amely során a 

dajkafehérjék vagy más néven molekuláris chaperonok megpróbálják kijavítani a hibásan 

tekeredett/károsodott fehérjéket vagy lebontásra küldik azokat, pl. ubiquitin-függő 

fehérjedegradációra (Milisav, 2011).  

A (di)stressz hatására a sejtben fokozódhat az ún. stresszfehérjék szintézise, amelyek 

fő feladata a stressz okozta károsan megváltozott állapotok helyreállítása. A stresszfehérjék 

többféleképpen csoportosíthatók pl. molekulasúlyuk (Hsp110, Hsp90, Hsp70, kis mólsúlyú 

Hsp-k), szintézisük kiváltása (indukálható vagy konstitutívan expresszálódó), szabályzás 

alapján (glükóz reguláció), energiaigény (ATP függő/független), lokalizáció (citoszol, 

endoplazmatikus retikulum, sejtmag, stb.) valamint funkciójuk (chaperon aktivitás, károsodott 

makromolekulák (DNS, RNS, fehérje, lipid) javítása vagy eltávolítása, fehérje degradáció, 
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zsírsav/lipid és energia metabolizmus, redox reguláció, egyéb) alapján (Csermely, 2001; 

Kroemer és mtsai., 2010; Kültz, 2005). 

A stresszválasz egyik klasszikus példája a hősokkválasz (angolul Heat-Shock Response – 

HSR), amely a sejteknek vagy szervezeteknek a megemelkedett hőmérsékletre adott 

evoluciósan konzervált reakciója (3. ábra). A HSR több funkcióval rendelkezik, pl. védelem a 

súlyos károsodásoktól, a normál sejtszintű és fiziológiai folyamatok helyreállítása valamint a 

termotolerancia erősödése (Vigh és mtsai., 2007). A stressztolerancia kialakulását eredetileg 

a hősokkfehérjék (Hsp-k) szintézisével kötötték össze (Tomoyasu és mtsai., 2001). A nevükkel 

ellentétben a Hsp-k szintézisét nem csak a hősokk idézheti elő, de számos környezeti vagy 

metabolikus stresszor is pl. nehézfémek, alkohol, anoxia, ischemia, patogén ágensek stb. 

(Santoro, 2000). A HSR-ben a stressz hatására indukálódott Hsp-k fontos szerepet játszanak, 

mivel részt vesznek a fehérjék helyes tekeredésének (natív konformáció) kialakításában és 

helyreállításában amellett, hogy membránvédő, antioxidáns és gyulladáscsökkentő 

képességekkel is rendelkeznek (Hooper & Hooper, 2005). 

 

3. ábra.: A hősokkválasz (HSR) folyamata. A különböző stresszorok hatására a fehérjék 
széttekeredhetnek (denaturálódhatnak), amelynek helyreállítása érdekében a sejtben aktiválódnak a 
hősokkfehérjék (Hsp-k), mint pl. Hsp70, Hsp90, Hdj-1. Ennek következtében a Hsp-kkel asszociált 
komplexről leválik a hősokkfaktor (HSF1). A szabad HSF1 ezután trimerizálódik és hiperfoszforilálódik, 
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majd a sejtmagba kerülve szabályozza Hsp-k génexpresszióját. A hősokkválasz negatív 
szabályozásában a hősokk-faktort kötő fehérje 1 (Hsbp1) vesz részt (Morimoto, 1998 alapján). 

Stresszmentes körülmények között a Hsp-k génexpressziója ki van kapcsolva vagy 

alacsony szintű, és ilyenkor a HSR fő szabályzó fehérjéje a HSF1 inaktív monomer állapotban 

van. Stressz hatására a HSF1 a sejtmagba helyeződik át, majd trimerizáció és 

hiperfoszforilációt követően a Hsp gének promóter régiójához kötődik, amely a 

stresszfehérjék expressziójához vezet (Krivoruchko & Storey, 2010; R. I. Morimoto, 1998; Vigh 

és mtsai., 2007). 

Ezeket a folyamatokat azonban megelőzi a stressz érzékelése. A HSR aktivációja előtt 

az emlős sejtek többféleképpen érzékelhetik a megjelenő stresszt. Például 1) a fehérje 

denaturáció alkalmával, amikor a fiziológiás körülmények közt komplexben lévő Hsp-k 

leválnak a HSF1-ről és megpróbálják kezelni a széttekeredett fehérjéket, illetve a HSF1 

aktiválja a további stresszfehérjék szintézisét. 2) Bizonyos RNS molekulák a hő hatására 

konformációváltozáson mennek keresztül, amely a HSF1 aktivációjához vezet. 3) A 

megváltozott redox állapotok hatására is bekövetkezhet HSF1 trimerizáció. Valamint 4) 

feltételezhetően egy a membránokban lévő szenzor is beindíthatja a HSR útvonalát (Balogh és 

mtsai., 2013; Masser és mtsai., 2020; Vigh és mtsai., 2007). Ez utóbbit a „membránszenzor” 

hipotézis tárgyalja (Csermely & Vígh, 2007), amely alapján a különböző szintű hipertermia (pl. 

enyhe hősokk, láz) változásokat idézhet elő a sejtmembránok fluiditásában és/vagy 

szerveződésében, ami lehetővé teszi a hőmérséklet finom érzékelését, valamint a celluláris 

stresszválaszt a jelátviteli útvonalak elindításával (Török és mtsai., 2014). A stressz erősségétől 

függően különböző jellegű útvonalak léphetnek működésbe, mint pl. az mTOR (növekedés, 

sejtciklus és riboszóma biogenezis szabályzása), p53 (sejtciklusgátló, apoptózis, szeneszcencia, 

DNS-hibajavítás és egyéb metabolizmus gének szabályzása), NF-κB (gyulladásos válaszok, 

sejtnövekedés és apoptózis szabályzása) útvonalak (Milisav, 2011). Ugyanakkor az 

endoplazmatikus retikulum stresszel (selejtfehérje válasz) és lipid metabolizmussal (SREBP 

vagy a arachidonsav felszabadulási útvonalak) összefüggő kaszkádok aktiválódása is 

megfigyelhető (Balogh és mtsai., 2010; J. Xu & Taubert, 2021). 

1.5 Hipertermia és membránok kapcsolata 

Az egyik leginkább tanulmányozott stresszor, a hő, képes jelentősen befolyásolni a 

sejtalkotókat és a metabolizmust. A hőmérsékletváltozásra az egyik legérzékenyebben reagáló 
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sejtalkotó a membrán és annak fluiditása, mely hő hatására nagyon gyorsan megváltozik, ezzel 

érintve számos membrán-asszociált sejtfunkciót.  

Különböző stressz hatására a membránok fizikai és kémiai tulajdonságai megváltoznak, 

ami aktiválhatja a membránokkal összefüggő szenzorokat (Balogh és mtsai., 2013; Török és 

mtsai., 2014). A hőmérséklet érzékelésben és a jelátvitel elindulásában fontos szerepet 

játszanak a lipidraftok, amelyek a legtöbb emlős sejt plazmamembránjában megtalálható, 

koleszterinben és szfingolipidekben gazdag mikrodomének. Ezek kulcsszerepet játszanak a 

különböző sejtfunkciókban, például a szignálmolekulák és receptorfehérjék 

kompartmentalizálásában ill. ezek működéséhez szükséges lipidkörnyezet kialakításában 

(Gombos és mtsai., 2004). A különböző membránhoz kötött fehérjék konstitutív vagy indukált 

lipidraft lokalizációja utalhat a lipidraftok stabilitására, tágabb értelemben a 

plazmamembránokban bekövetkezett funkcionális változásokra (Gombos és mtsai., 2004). 

A hőmérsékletektől függ a lipidek telítettsége és membránfehérjék integritása is. 

Magasabb hőmérséklet hatására egy rendkívül fluid folyadékkristályos állapot alakul ki, 

amelyben módosulnak a lipidek és fehérjék közötti kötések (hidrogén-híd, ionos vagy hidrofób 

kötések), ezáltal megváltozik a membránszerkezet (Hildebrandt, 2002; Inoue és mtsai., 2001; 

Los & Murata, 1998; Morgan-Kiss és mtsai., 2006). 

Az optimálisnál magasabb hőmérséklet a metabolikus folyamatok zavaraihoz vezethet, 

mivel a legtöbb enzim csak adott hőmérsékleti tartományban működik megfelelően. 

Nagydózisú hőstressz (> 42 °C) hatására a fehérjék denaturálódhatnak és aggregálódhatnak, 

amely végső soron felborítja a sejt működését (Hildebrandt, 2002; Inoue és mtsai., 2001). 

A lázra, amely egyfajta enyhe hipertermia (38–41,5 °C) nem csak számos betegség 

kísérőjeként tekinthetünk (Kluger és mtsai., 1996; Kozak, 1993), hanem mint egy fontos 

terápiás értékkel rendelkező, nem proteotoxikus hősokkra (Di és mtsai., 1997; Mace és mtsai., 

2012; Peksel és mtsai., 2017). Az irodalomban már több alkalommal leírták, hogy a 

rosszindulatú daganatok sejtjeivel való megküzdésben a nagy szerepe lehet a hipertermiának, 

mivel tumorellenes hatással bír, mindazonáltal ezek a sejtek képesek a termotolerancia 

kialakítására, ami komplexé teszi a terápiás kezelések alkalmazását (Ahmed és mtsai., 2020). 

A gyógyításában a hőterápia széleskörű alkalmazhatósága, például a sugárterápia vagy a 
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rákellenes gyógyszerek hatékonyságának fokozásához, fontossá teszi a mögöttes molekuláris 

részletek megértését (Peksel és mtsai., 2017; Tabuchi és mtsai., 2008).  

A hőhöz hasonlóan különböző membránperturbáló szerek mint, például a lokális 

anesztetikum benzil-alkohol (BA) is felhasználhatók a membrán szerkezetének perturbálására 

és fluiditásának megváltoztatására, amely potenciális lehetőséget biztosít a membránfunkciók 

vizsgálatára és a hipertermiás terápiák adjuvánsokkal történő finomhangolására (Balogh és 

mtsai., 2005; Gordon és mtsai., 1980; Horvath és mtsai., 1998). 

1.6 Endoplazmatikus retikulum stressz és a selejtfehérje válasz 

A hő által kiváltott szerzett stressztoleranciát elsősorban a HSR útvonal eredményezi, 

mindazonáltal ehhez más sejtvédő stresszválasz útvonalak is hozzájárulhatnak, például az 

endoplazmatikus retikulumban kialakuló selejtfehérje válasz (angolul Unfolded Protein 

Response – UPR), amelyet potenciálisan az enyhe lázszerű hőstressz is elindíthat (Wang és 

mtsai., 2017; Xie és mtsai., 2016). Az UPR-re gyakran endoplazmatikus retikulum 

stresszválaszként is hivatkoznak (Galluzzi és mtsai., 2017; Smith, 2018). 

 

4. ábra.: Az endoplazmatikus retikulum működésének sematikus ábrázolása. Főbb feladatok: 
Fehérje szintézis, glikolizáció és szekréció, ERAF (ER-támogatott fehérjehajtogatás), ERAD (ER-
asszociált degradáció), Ca2+ raktározás, selejtfehérje válasz és további SER (sima felszínű ER) 



14 
 

feladatok. CRT: calreticulin, CNX: calnexin, COPII: vezikulum bevonó fehérje, SERCA pumpa: ATP függő 
kalcium transzporter, UGGT: UDP-glukóz-glikoproteinglukoziltranszferáz, SEC61: fehérje translocon, 
IP3R: inozitol trifoszfát receptor, GRP78: dajkafehérje, IRE1,PERK, ATF6: selejtfehérje válasz 
szenzorfehérjéi, (Agostinis & Afshin, 2012 alapján). 

Az endoplazmatikus retikulum (ER) feladatai közé tartozik a fehérjeszintézis (durva 

felszínű ER) és -glikoziláció, a fehérjék irányított elosztása, ER-támogatott fehérjehajtogatás 

(ERAF), ER-asszociált degradáció (ERAD), Ca2+ raktározás, UPR, valamint a sima felszínű ER-ben 

a szteroid szintézis, lipid bioszintézis, szénhidrát metabolizmus és detoxifikáció (4. ábra). 

Mivel ehhez az organellumhoz köthető a legtöbb biológiailag aktív fehérje szintézise, 

módosítása és szállítása, stressz esetén az ER jelentős szerepet vállal a fehérjeminőség-

ellenőrzésében és egyéb funkcióinak megtartásában. (Agostinis & Afshin, 2012; Schröder & 

Kaufman, 2005). 

Az endoplazmatikus retikulum homeosztázisa felborulhat többféle inger hatására, 

amely következményeként aktiválódnak az ER stresszel szembeni megküzdési 

mechanizmusok. Ilyen inger lehet a fokozott fehérjeszintézis az ER-ban elégtelen foldáz 

aktivitás mellett, a Ca2+ depléciója az ER lumenben, redox egyensúly felborulása és a lipidek 

szabályozási zavara (Hetz és mtsai., 2020). Az ER stressz többféle mechanizmus indíthat el (pl. 

homeosztázist helyreállító mechanizmusok, autofágia vagy sejthalál), amely folyamatokat az 

UPR kontrollálja (Schröder & Kaufman, 2005). Az UPR-t eredetileg a széttekeredett fehérjék 

felhalmozódásához kötötték (Kozutsumi és mtsai., 1988), amely feltételezi egy nagyobb dózisú 

fehérje denaturációt kiváltó stressz megjelenését. Azonban az útvonal elindulását számos 

tanulmány a sejtmembránok perturbációival is összefüggésbe hozta (Ernst és mtsai., 2018; 

Fun & Thibault, 2020; Gianfrancesco és mtsai., 2018; Halbleib és mtsai., 2017; Tam és mtsai., 

2018; J. Xu & Taubert, 2021). Mivel az enyhe hő képes befolyásolni a membránokat, és 

potenciálisan lipid kettősréteg stresszt előidézni, az UPR útvonal elindulhat a homeosztázis 

helyreállítása érdekében (Wang és mtsai., 2017).  

Az UPR három jelátviteli ággal rendelkezik, aktivációja az ER-ben lokalizált 

transzmembrán szenzorok működésén keresztül történik (5. ábra). Ezek a szenzorok az 

inozitolt igénylő 1-es enzim (IRE1), a protein kináz R-szerű ER kináz (PERK) és az aktiváló 

transzkripciós faktor 6 (ATF6) (Walter & Ron, 2011). A szenzorok fiziológiás körülmények 

között inaktív állapotúak, és a BIP (más néven HspA5 vagy GRP-78) dajkafehérjéhez kötődnek. 

A DDIT3 pro-apoptótikus transzkripciós faktor mellett ezt a fehérjét szokták a UPR 
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markereként használni (Ariyama és mtsai., 2010). Ha a BIP a stressz hatására széttekeredett 

fehérjékkel asszociál, valamint ha módosul a membránok lipidösszetétele és szerkezete, az ER 

szenzorok aktiválódnak és ennek következtében jelátviteli kaszkádok indulnak el (Halbleib és 

mtsai., 2017; Smith, 2018). 

 

5. ábra.: A selejtfehérje válaszhoz (UPR) tartozó három jelátviteli ág sematikus ábrázolása. 
Emlős sejtekben a széttekeredett fehérjék felhalmozódása vagy a lipid kettősréteg stressz az UPR 
útvonal aktivációját eredményezi. IRE1,PERK, ATF6: selejtfehérje válasz szenzorfehérjéi, GRP78: 
dajkafehérje, S1P/S2P: proteázok, ATF6-N: a faktor hasított (aktív) formája, XBP1 mRNS (U) és (S): a 
transzkripciós faktor nem hasított (unslpiced) és hasított (spliced) formája, eIF2α: eukarióta iniciációs 
faktor, ATF4: transzkripciós faktor (Johnston & McCormick, 2019 alapján).  

Egy közelmúltban készült összefoglaló tanulmányból kiderül, hogy az IRE1 és a PERK a 

lipid kettősréteg stressz érzékelésében is részt vehet, míg az ATF6 aktivációját a specifikus 

szfingolipidek mennyiségi növekedése váltja ki (Fun & Thibault, 2020). A lipid kettősréteg 

stressz hozzájárulhat a selejtfehérje válasz (UPR) aktivációjához a csökkent 

membránfluiditáson, a lipidek nagyobb telítettségén, a megnövekedett foszfatidil-kolin és 

foszfatidil-etanol-amin (PE:PC) arányon, a megnőtt szterol szinten vagy az inozitol kimerülésén 

keresztül (Ariyama és mtsai., 2010; Fun & Thibault, 2020; Halbleib és mtsai., 2017; Ho és 

mtsai., 2020; J. Xu & Taubert, 2021). Arról azonban kevesebb információval rendelkezünk, 

hogy ugyanezt a hatást megnövekedett membránfluiditás előidézheti-e. 
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Stressz érzékelésekor az IRE1α dimereket vagy oligomereket képez, amit transz-

autofoszforiláció követ. Ekkor a IRE1α nem konvencionális módon hasítja (unconventional 

splicing) az XBP1 mRNS-t. Majd a XBP1 transzkripciós faktor fehérjévé transzlálódik, amely 

UPR gének szabályzásáért felel (pl. ERAD, lipid bioszintézis, antioxidáns enzimek, ER 

dajkafehérjék). Az IRE1α útvonal aktiválja az NF-κB, MAP kináz JNK és p38MAPK rendszereket, 

amelyek a proinflammatorikus gének transzkripcióját és túlélés/sejthalált szabályozzák. Az 

IRE1α útvonal továbbá gátolja a stressz szempontjából nélkülözhető fehérjék transzlációját az 

szabályozott IRE1-függő fehérjedegradáción (IRE1-dependent decay – RIDD) keresztül, hogy 

csökkentse a riboszómák terhelését (Agostinis & Afshin, 2012; Fun & Thibault, 2020). 

Az IRE1α-hoz hasonlóan a PERK is dimerizálódik vagy oligomerizálódik, önmagát majd 

az eIF2α-t foszforilálja. Ennek következtében az általános fehérjetranszláció csökken, míg az 

ATF4 transzkriciós faktor szintézise megindul, amely a stresszfehérjék (DDIT3, GADD34, ER 

dajkafehérjék) expresszióját indukálja. A PERK útvonal felelős az NRF2 foszforilációjáért, amely 

az oxidatív stressztől védő fehérjék indukciójához járul hozzá (Agostinis & Afshin, 2012; Fun & 

Thibault, 2020). 

Stressz hatására az ATF6 a Golgi-apparátusba transzlokálódik, ahol az S1P és S2P 

proteázok hasítják. Az aktivált állapotba került ATF6 transzkripciós faktor a sejtmagba jut, és 

elindítja az ER dajkafehérjék, ERAD és lipid bioszintézisében résztvevő enzimek kifejeződését 

(Agostinis & Afshin, 2012; Fun & Thibault, 2020). 
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2. Célkitűzés 

A celluláris stresszválasz tanulmányozása kulcsfontosságú annak megértéséhez, hogy 

a sejtek hogyan válaszolnak a különböző környezeti változásokra és hogyan alkalmazkodnak 

az új körülményekhez. A tanulmány fő célja a különböző szintű hipertermia hatására fellépő 

események sorozatának, elsősorban az enyhe, lázszerű hőstressz által előidézett válasz 

vizsgálata emlős sejtekben. A következő kérdésekre kerestük a választ: 

 

• Hogyan befolyásolják a sejtszintű stresszválaszt a különböző dózisú 

hőkezelések különösképpen az enyhe, lázszerű hipertermia a sejtnövekedés, 

fehérjeindukció, szerzett stressztolerancia és energiatermelés tekintetében? 

• A szerzett stressztolerancia kialakulásának előfeltétele-e a makromolekuláris 

károsodás helyreállításában is szerepet játszó hősokkfehérjék indukciója? 

• Milyen szerepet játszik a szerzett stressztolerancia kialakulásában a 

lipidösszetétel/membránszerkezet módosulása különböző dózisú hőkezelések 

hatására? 

• Az enyhe hőstressz hatására milyen dózisfüggő jelátviteli folyamatok lépnek 

működésbe? 
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3. Anyag és módszer 

3.1. Alkalmazott sejtvonalak és tenyésztésük 

A kínai hörcsög petefészek-sejtvonalat (CHO – CCL-61, ATCC) 10% magzati 

szarvasmarha szérummal (FBS, Gibco) és 1% antibiotikummal (Penicillin-Streptomycin, Sigma-

Aldrich) kiegészített Ham’s F-12K tápoldatban szövettenyésztő Petri-csészékben (VWR) 

növesztettük. A sejtkiosztáshoz alkalmazott sűrűség 250 sejt/mm2 volt, amely biztosította a 

kísérletek alatt a logaritmikus növekedést. A sejteket 37 °C-on, megfelelő páratartalmú 

környezetben, 5% CO2-ot tartalmazó inkubátorban (Galaxy 170S – Eppendorf/New Brunswick) 

tartottuk fenn. 

A lipidraft stabilitás kísérletekhez Jennifer Lippincott-Schwartz (Nemzeti Egészségügyi 

Intézet, USA) nagyvonalú felajánlásából származó glikozil-foszfatidil-inozitollal horgonyzott 

monomer zöld fluoreszcens fehérje (GPI-mGFP) plazmid konstrukciót transzfektáltuk CHO 

sejtekbe (Brameshuber és mtsai., 2010; Gombos és mtsai., 2004, 2011). 

A megfigyeléseink általánosíthatóságának növelése érdekében a CHO sejtvonallal 

párhuzamosan egy másik rágcsáló (egér embrionális fibroblaszt – mouse embryonic fibroblast 

– MEF) illetve egy humán (HeLa) sejtvonallal is kiegészítettük vizsgálatainkat. A sejtkultúra 

körülmények a CHO sejtekével megegyezett, mindkét sejtvonal esetén 10% FBS tartalmú 

DMEM (Gibco) tápoldatot használtunk fel. 

3.2. Kísérleti kezelések 

A sejtek különböző hőmérsékleteken (37, 40, 42,5, 44 és 46 °C) történő hőkezeléséhez 

különálló inkubátort (IG 150 – Jouan) vagy vízfürdőt (WNB 7 – Memmert) használtunk. Az 

utóbbi esetén parafilmmel zártuk le a csészéket. A benzil-alkohollal (BA) és terc-butil-

hidroperoxiddal (TBHP) történő kezelésekhez a sejteken lévő tápoldatot lecseréltük 95 mM 

BA-t vagy 250 µM TBHP-t tartalmazó friss tápoldattal. 

3.3. Sejtnövekedés mérés 

Szövettenyésztő Petri-csészékbe 105 CHO sejtet osztottunk ki, majd 24 óra elteltével 

nyomon követtük a sejtszám változását. A sejtnövekedést 12 óránként tripszines kezelést 
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követően tripánkék festés és Countess (Invitrogen) automatizált sejtszámláló műszer 

alkalmazásával határoztuk meg. 

3.4. Fehérjeszint mérés (Western Blot) 

A CHO sejtekben a Hsp-k expressziós szintjeit specifikus antitestek segítségével 

vizsgáltuk. A minták kezelése után sejtkaparó segítségével összegyűjtöttük a sejteket, 

amelyeket lizáltunk proteázgátló oldatot (Abcam) tartalmazó jéghideg RIPA 

(radioimmunprecipitációs vizsgálati) pufferben. A teljes fehérjetartalmat Micro BCA™ Protein 

Assay Kit (Thermo Scientific) felhasználásával határoztuk meg, és mintánként 10-15 µg/lyuk 

mennyiséget vittünk fel 12%-os SDS gélekre. A fehérjéket elektroforetikus transzferrel vittük 

át polivinilidén-difluorid (PVDF) membránokra, amelyeket később szobahőmérsékleten 

30 percen keresztül blokkoltuk blokkoló pufferrel (0,1% Tween-20 (Sigma-Aldrich), 5% 

szárított sovány tejpor és PBS). A fehérjéket ezt követően olyan elsődleges antitestekkel 

jelöltük 4 °C-on egy éjszakán át, amelyek Hsp25 (ADI-SPA-801, Enzo Life Sciences) és Hsp70 

(ADI-SPA-810, Enzo) fehérjéket ismernek fel. Majd szobahőmérsékleten 1 órán keresztül 

torma-peroxidázzal konjugált másodlagos IgG antitestekkel (A3682, anti-egér és A9169, anti-

nyúl, Sigma-Aldrich) inkubáltuk a membránokat. Ezután az immunreakciót kiváltó fehérjéket 

megnövelt kemilumineszcens képességű szubsztrát (Immobilon Western Chemiluminescent 

HRP Substrate – Merck-Millipore) segítségével tettük láthatóvá. A kemilumineszcencia 

kimutatása és elemzése AlphaView – FluorChem FC3 (Cell Biosciences) alkalmazásával történt. 

A fehérjefelvitel kontrolljához és a mérési eredmények normalizálásához a glicerinaldehid-3-

foszfátdehidrogenáz (GAPDH) háztartási gén kifejeződését vettük alapul, amihez anti-GAPDH 

(G9545, Sigma-Aldrich) antitestet használtunk. Az elsődleges és másodlagos antitesteket a 

gyártó ajánlásának megfelelően hígítottuk.  

3.5. Életképesség és túlélésvizsgálat  

A CHO sejteket két alkalommal tettük ki stresszhatásnak. Az első stresszesemény 

(hőkezeléssel történő edzés) alatt a sejteket különböző ideig (0–12 óra) különböző 

hőmérsékleten (40 °C és 42.5 °C) inkubáltuk. Az edzés után közvetlenül vagy egy 6 órás 

37 °C-on történő pihentetést (regenerációt / regenerálódási fázist) követően a sejteket 

alávetettük a második stresszeseménynek, amely szubletális körülményt jelentett 

(többletstressz). Erre a célra hőstresszt (46 °C, 20 perc, membrán fluiditás stresszt (95 mM 
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benzil-alkohol (Sigma-Aldrich), 20 perc, szobahő) vagy oxidatív stresszt (250 µM TBHP (Sigma-

Aldrich), 3 óra, 37 °C) alkalmaztunk. A többletstressz dózisait korábbi kísérletek alapján 

határoztuk meg, amelyekben a sejtek túlélése jelentősen csökkent, de telepek még képződtek. 

A sejteket a többletstresszt követően azonnal kiosztottuk telepképződésen alapuló 

túlélésvizsgálatra. Emellett a sejteket többletstressz után metabolikus aktivitáson nyugvó 

életképességet vizsgáló módszernek (resazurin) is alávetettük. 

A túlélésvizsgálatokban a többletstressz után a sejteket tripszineztük, és 0,4%-os 

tripánkék festéssel (Invitrogen) számoltuk meg, majd különböző hígításban kiosztottuk 

telepképződésre. A telepek kifejlődése (6–8 nap) után metanolos fixálás és kristályibolya 

(Reanal) festést követően a telepképző egységeket (angolul colony forming unit – CFU) 

manuálisan számoltuk, majd meghatároztuk a túlélő frakciót (CFUedzett sejtek/CFUnem edzett sejtek). 

Az életképesség vizsgálat esetén a többletstressz után a sejteket 20 órán keresztül 

fiziológiás növekedési körülmények között hagytunk, majd 130 µM resazurin (7-hidroxi-3H-

fenoxazin-3-on-10-oxid, Sigma) oldattal inkubáltuk 2 órán keresztül. A hozzáadott reagenst a 

sejtek egy fluorescens metabolittá, resorufinná (7-hidroxi-3H-fenoxazin-3-on) alakítják át. A 

terméket 565 nm-en gerjesztettük, és a fluoreszcenciát 580 nm-en detektáltuk Fluoroskan 

Ascent FL (Thermo Scientific) mérőműszer segítségével. Az életképességet a kezelt és a 

kezeletlen minták fluoreszcenciája arányával határoztuk meg (Fkezelt/Fkontroll). 

3.6. Energiatermelés mérés 

A sejtek ATP szintjét a hőkezelés után egy lumineszcencián alapúló módszerrel mértük 

meg, amihez CellTiter-Glo 2.0 Luminescent Cell Viability Assay kitet (Promega) használtunk fel 

a gyártó ajánlásának megfelelően. A kísérlethez 96 lyukú lemezekre 104 sejtet osztottunk ki 

lyukanként, majd a hőkezelést követően vizsgálati reagenst (CellTiter-Glo® 2.0) adtunk a 

mintákhoz. A luminescenciát Fluoroskan Ascent FL (Thermo Scientific) műszerrel mértük. Az 

intenzitásokat fehérjekoncentrációra normáltuk. 

3.7. Mitokondriális membránpotenciál mérés 

JC-1 (5,5’,6,6’-Tetrachloro-1,1’,3,3’-tetraetilbenzimidazolil-karbocianin-jodid) egy 

kationos karbocianin festék, amely a mitokondriumokban halmozódik fel, és a mitokondriális 

aktivitás határozható meg segítségével. A festék potenciálérzékeny, pontosan mérhető vele a 
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mitokondriális membrán potenciál. Kis koncentráció esetén monomer formában van jelen, 

míg magas koncentrációnál aggregálódik. Ennek következtében a fluoreszcencia intenzitása a 

spektrum zöld tartományából eltolódik a vörösbe. A mitokondriális membrán potenciál 

meghatározásához Chinopoulos és munkatársai által használt, kis mértékben módosított 

módszert vettük alapul. Az 1 mM-os törzsoldatot DMSO-val készítettül el, amelyet a 

kísérletekhez a sejtekhez használt tápoldattal hígítottuk a megfelelő koncentrációra (5 µM). A 

sejteket a hőkezelések után JC-1 festékkel jelöltük 30 percen keresztül, 37 °C-on, fénytől 

védve, majd kétszer mostuk PBS oldattal, és tripszinezés után PBS-ben reszuszpendáltuk. Ezt 

követően a fluoreszcencia intenzitást PTI QuantaMaster spektrofluoriméter (Horiba) 

alkalmazásával mértük meg. A mintákat 488 nm-nél excitáltuk 5 nm-es résekkel, és két 

hullámhosszon (535 és 595 nm) mértük az emissziót 5 nm-es résekkel. 

3.8. Lipidperoxidáció mérés 

A lipidek peroxidációjának mértéke meghatározható egy erre alkalmas flureszcens 

próba DPPP (difenil-1-pirenil-foszfin – Donjindo) segítségével. A próba önmagában nem 

fluoreszcens, azonban oxidáció esetén azzá válik. A méréshez Wang és munkatársai által 

kidolgozott módszert kis mértékben módosítottuk (Wang és mtsai., 2008). Az 5 mM-os 

törzsoldatot DMSO-val készítettül el és -20 °C-on tároltuk. A hőkezelések után a sejteket 

10 µM DPPP-vel jelöltük, és 10 percen keresztül 37 °C-on inkubáltuk. A jelölést követően a 

sejteket kétszer mostuk PBS oldattal, majd tripszineztük őket, és összegyűjtöttük. PTI 

QuantaMaster spektrofluoriméter (Horiba) alkalmazásával (352 nm-nél exitáció, 380 nm-nél 

emisszió és mindkét esetben 2 nm-es rések) a reszuszpendált sejtekben megmértük az oxidált 

DPPP fluoreszcencia intenzitását 95 mM BA hozzáadása előtt és után. 

3.9. Lipidomika 

Az edzésekhez kapcsolódó lipidmintázatok azonosítása érdekében kezeletlen és 

hőkezelt (40 °C 1 és 6 óra valamint 42,5 °C 1 óra) CHO sejtekből teljes lipid extraktumokat 

készítettünk. A hőkezeléseket követően a mintákat jéghideg PBS-sel háromszor mostuk, 

amelyeket Eppendorf-csövekbe gyűjtöttük össze (106 sejt/cső), majd centrifugáltuk. A 

pelleteket antioxidánst (0,001%-os butilezett hidroxitoluolt) tartalmazó metanolban (1 mL) 

rázattuk 10 percen keresztül, majd centrifugáltuk 5 percen keresztül (10000 x g). A felülúszót 

egy új Eppendorf-csőbe vittük át, és -20 °C-on tároltuk. A lipid sztenderdeket az Avanti Polar 
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Lipids biotechnológiai vállalattól rendeltük. Az extrakcióhoz és tömegspektrometriához 

folyadékkromatográfia minőségű (Merck) és Optima folyadékkromatográfiás 

tömegspektrometria minőségű (Thermo-Scientific) besorolású oldatokat használtunk. 

Az elektrospray ionizációs tömegspektrometriai méréseket chip alapú robotizált 

mintabeviteli rendszerrel (NanoMate, Advion Biosciences) felszerelt LTQ-Orbitrap Lumos 

(Thermo-Scientific) készülékkel végeztük. A kvantitálás a mintákhoz adott standardmix alapján 

történt. A tömegspektrometriai mérések során 15 µL lipidextraktumot 135 µl infúziós szolvens 

keverékkel (kloroform:metanol:izopropanol 1:2:1, térfogat szerint) hígítottuk, amely belső 

sztenderd keveréket tartalmazott. A lipidek azonosítása és lekérdezése LipidXplorer 

szoftverrel történt. A létrehozott adatfájlokat saját fejlesztésű excel makrókkal dolgoztuk fel. 

A lipidosztályok és specieszek annotációját a lipidek osztályozásához használt 

rendszerek alapján végeztük. A glicerolipidek esetén a lipid képletében (pl. PC(34:1)) az össz-

szénatomszám után a zsírsavláncokban levő kettőskötések számát tüntettük fel. Szfingolipidek 

esetén pedig (pl. Cer(34:1:2)) az első szám a szénatomokat, a második szám a kettőskötéseket, 

a harmadik szám pedig a hidroxil csoportok számát jelöli a szfingozinbázisban és 

zsírsavláncokban. 

A lipidomikai adatok az átlagokat jelölik ± SEM. A páronkénti összehasonlításhoz 

Student-féle t-próbákat használtunk, a szignifikanciákat Storey és Tibshirani tanulmánya 

alapján határoztuk meg (Storey & Tibshirani, 2003), és P < 0,025 fogadtuk el, amely < 0,05 FDR 

(false discovery rate) értéknek felel meg. A többváltozós statisztikai analízisekhez a 

MetaboAnalyst szoftvert használtuk. 

3.10. Lipidraftok stabilitásának vizsgálata 

A lipidraftok lipidekhez (acilezett vagy glikozil-foszfatidil-inozittal [GPI]) horgonyzott 

membránfehérjéket is tartalmaznak. A raftstabilitást a mikrodoménekben visszatartott 

fehérjék detergenssel történő kioldásával tanulmányoztuk Gombos és munkatársai által 

kidolgozott módszer alapján.  

A lipidraftok többnyire lipidekhez horgonyzott (acilezett vagy glikozil-foszfatidil-

inozitollal [GPI] lehorgonyzott) membránfehérjéket tartalmaznak. A lipidraftok 

tanulmányozására glikozil-foszfatidil-inozitollal horgonyzott monomer zöld fluoreszcens 
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fehérjét (GPI-mGFP) konstitutívan kifejező CHO sejtvonalat használtunk fel. A lipidraftok 

stabilitását a mikrodoménekben visszatartott fehérjék detergenssel történő kioldásával 

tanulmányoztuk Gombos és munkatársai által kidolgozott módszer alapján (Gombos és mtsai., 

2004).  

A hőkezelt sejteket tripszinezést követően PBS oldatba vettük fel, majd BD Accuri C6 

áramlási citométer (BD Biosciences) segítségével megmértük a zölden fluoreszkáló fehérjék 

(GFP) intenzitását az eltelt idő függvényében. A mérés során a sejtekhez vagylagosan 95 mM 

BA-t adtunk hozzá, amelyet végül különböző koncentrációjú (0–0,075%) Triton X-100 

detergens (Molar Chemicals) kezelés követett. A mért fluoreszcencia értékeket a kiindulási 

intenzitásokra normáltuk (F/F0). 

3.11. Génexpresszió (RNS szekvenálás) és bioinformatika 

A hő hatására megváltozott génexpresszió analíziséhez a sejteket összegyűjtöttük és 

NucleoSpin teljes RNS izoláló kit (Macherey-Nagel) segítségével a gyártó ajánlásának 

megfelelően a mintákat előkészítettük szekvenálásra. A kísérletet 24 órával megelőzően 

106 sejtet osztottunk ki 60 mm szövettenyésztő lemezekre (VWR). A különböző 

stresszkondícióknak (37 °C; 40 °C, 1 és 6 óra valamint 42,5 °C, 1 óra) kitett sejteket RNS kötő 

oszlopokon összegyűjtöttük, és DNáz segítségével eltávolítottuk a DNS-t a mintákból. A kinyert 

nukleinsavak mennyiségi méréséhez NanoDrop 2000/2000c spektrofotométert (Thermo 

Scientific) alkalmaztunk. A szekvenálási könyvtár előkészítése egy kit (Illumina rRNA Depletion 

kit) felhasználásával történt, amelyet 2 x 150 bp páros végű szekvenálás követett Illumina 

NextSeq segítségével. A bioinformatikai elemzéseket CLCBio Genomic Workbench (Qiagen) 

különböző moduljaival (QC for Sequencing Reads, Trim Reads, RNA-seq Analysis és the 

Differential Expression of RNA-seq) végeztük. A szekvenálási readeket a Cricetulus griseus 

CHOK1GS_HDv1 genom verzióval térképeztük fel. A gének kifejeződését szignifikánsan 

eltérőnek tekintettük, ha az abszolút változás 1,5x nagyobb volt és az FDR érték 0,05-nél 

kisebb. A downstream gén felülreprezentáltsági elemzést (downstream gene 

overrepresentation analysis) végeztünk Ingenuity Pathway Analysis szoftverrel (IPA, Qiagen), 

amelyhez a szignifikánsan változó Kínai hörcsög gének egér ortológjait használtuk. A 

transzkriptomikai adatok PCA és hierarchia klaszter analízisét MetaboAnalyst segítségével 
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végeztük. A négy mintacsoport négyszer került párhuzamos ismétlésre, amelyek közül 

egyetlen kontroll mintát kellett kihagyni a saját csoportjából való erős különbözősége miatt. 

Az RNS szekvenálás és a génkifejeződési elemzések Nagy István és Hegedűs Zoltán 

(Szegedi Biológiai Kutatóközpont) kollaborációjával valósult meg. 
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4. Eredmények 

4.1 A hőstressz dózisfüggő hatása a sejtszintű folyamatokra: 

4.1.1 Sejtnövekedés 

A hősokk többféleképpen képes negatívan befolyásolni a sejtosztódást, mely szerepet 

játszhat a sejtek hőérzékenységének megváltozásában (Roti és mtsai., 1992). Ezért először 

megvizsgáltuk, hogy a disszertáció fókuszában levő lázszerű hőmérséklet (40 °C) befolyásolja-e 

valamilyen módon a CHO sejtek növekedésének ütemét. A sejteket a kiosztást követően 

optimális növekedési körülmények között 37 °C-on, 24 órán át tartottuk, majd újabb 24 órán 

keresztül kontroll (37 °C) vagy enyhén megemelt (40 °C) hőmérsékleten inkubáltuk. A 

sejtnövekedés üteme 12 óra alatt nem változott szignifikánsan, azonban a 24 órás hőkezelés 

végére a 40 °C-on kezelt sejtek száma jelentősen eltért a kontrollhoz képest (6. ábra). 

 

6. ábra. Enyhe, lázszerű (40 °C) és kontroll (37 °C) hőmérsékleten inkubált CHO sejtek 
proliferációja. A meghatározott időtartamú inkubációt követően sejteket tripánkék festék 
felhasználásával számoltuk meg. 

4.1.2 Hősokkfehérje indukció 

Az irodalom alapján ismert, hogy a különböző stresszdózisú (intenzitású és időtartamú) 

eseményekre a sejtek eltérő módon reagálnak (Balogh és mtsai., 2013; Peksel és mtsai., 2017). 

Megvizsgáltuk, hogy a CHO sejtvonal esetén a klasszikus hősokkválaszban fontos szerepet 

játszó főbb Hsp-k hogyan indukálódnak különböző hőmérsékleteken és ideig végzett 

hőkezelések hatására. Az indukciós hatást nem közvetlenül hősokk után mértük meg, hanem 

a sejtek regenerálódását (37 °C, 6 óra) követően, lehetővé téve a fehérjék szintézisét (7. ábra). 



26 
 

A hősokkfehérjék (Hsp25 és Hsp70) szintjeinek meghatározásához a Western blot módszert 

alkalmaztuk. 

 

7. ábra. Hőstressz dózisfüggő vizsgálatára alkalmazott kísérleti elrendezés (Tiszlavicz és mtsai., 
2022 alapján). 

A korábbi kísérletekhez kapcsolódva kezdetben rövidebb időtartamú (20 perces) 

hőkezelések hatására vizsgáltuk meg a Hsp szintek módosulását. A vizsgált fő Hsp-k közül csak 

a Hsp25 és a Hsp70 indukcióját figyeltük meg mérsékelt (42,5 °C) és súlyos (44 °C) hőstressz 

hatására. A két fehérje indukciójának szabályzása valószínűleg eltér, mivel a Hsp25 esetén már 

42,5 °C-os kezelés elegendő volt szintkülönbség detektálásához, míg a Hsp70 szintézisének 

megváltozásához erősebb, 44 °C-os hősokkra volt szükség. Az enyhébb hőkezelés (40 °C, 

20 perc) esetén azonban nem detektáltunk megnövekedett Hsp szinteket (8. ábra). 

 
  

(a) (b) (c) 

8. ábra. A hőmérséklet hatása a Hsp indukcióra. A GPI-mGFP-t kifejező CHO sejtvonalat 
20 percen keresztül inkubáltuk a megadott hőmérsékleteken, amelyet 37 °C-on 6 órás regeneráció 
követett. A kezelések után a mintákat Western blothoz készítettük elő. Az adatok átlagot jelölnek ± SD; 
n = 3, ahol p < 0,05 statisztikailag szignifikánsnak tekinthető. A statisztikai összehasonlításokhoz 
t-próbát használtunk. A * szimbólum szignifikáns különbséget jelölnek a 37 °C-os kontrolhoz viszonyítva 
(Peksel és mtsai., 2017 alapján).  
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Kíváncsiak voltunk továbbá arra, hogy ez a lázszerű hőexpozíció (40 °C) képes-e Hsp 

szintézist előidézni abban az esetben, ha a hősokk időtartamát jelentősen megnöveljük 

(0–12 órán keresztül). Vizsgáltuk továbbá, hogy szükséges-e 37 °C-on történő regeneráció a 

Hsp szintézishez (8. ábra és 9. ábra). 

 

  
(a) (b) 

  

  
(c) (d) 

9. ábra. A hődózis Hsp indukcióra gyakorolt hatása Western blot módszerrel mérve. (a, b) 
Hsp25 időfüggő indukció enyhe hővel kezelt CHO sejtekben. A 40 °C-on (fekete kör) és a 42,5 °C-on 
(piros négyzet) kezelt mintákat összegyűjtöttük (a) közvetlenül a HS után (üres szimbólum) vagy (b) 
37 °C-on 6 órás regenerációt követően (teli szimbólum). (c) A Hsp25, Hsp70 és GAPDH fehérjeszintek 
blot-képei különböző hőkezeléseket követően (40 °C, 1 óra, 40 °C, 6 óra és 42,5 °C, 1 óra önmagában 
vagy regenerációval – (R) - 37 °C-on 6 óra) után. (d) Hsp indukció oszlopdiagrammon, melyben a 

regenerációt sakktábla-mintázat jelzi. Az adatok átlagot jelölnek ± SD; n ≥ 5, ahol p <0,05 statisztikailag 
szignifikánsnak tekinthető. A statisztikai összehasonlításokhoz páros t-próbát használtunk. A jelzések 
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szignifikáns különbséget jelölnek: a * szimbólum a 37 °C-os kontrolhoz, a ° szimbólum a 40 °C, 1 óra és 
regeneráció mintához, a + szimbólum pedig a 40 °C, 6 óra és regeneráció mintához viszonyítva 
(Tiszlavicz és mtsai., 2022 alapján). 

Eredményeink alapján 40 °C-on 4 órás hőkezelésre volt szükség a Hsp25 

szintemelkedés detektálásához regeneráció nélkül. Ugyanakkor, ha a sejteket normál 

növekedési körülmények (37 °C, 6 óra) közé tettük vissza, a Hsp25 indukciójához rövidebb 

hőkezelés is elegendő volt (40 °C, 2 óra + regeneráció) (9. ábra). A Hsp70 esetében azonban 

még 12 órás kezelés mellett sem figyeltünk meg fehérjeszint-különbséget függetlenül attól, 

hogy a hősokkot követte-e regeneráció vagy sem (9. ábra). 

Az enyhe hőkezelés Hsp indukcióra gyakorolt hatását MEF és HeLa sejteken is 

elemeztük. Az előbbi sejtvonal esetén konstans Hsp25 szintet detektáltunk, amely 12 óra 

elteltével sem változott meg, de még mérsékelt szintű hősokk (42,5 °C, 1 óra + regeneráció) 

hatására sem. A Hsp70 esetén pedig egy enyhe növekedést figyeltünk meg, amely csak 40 °C, 

12 órás kezelés esetén volt jelentős (10. ábra). 

 

10. ábra. A Hsp25 és Hsp70 időfüggő indukciója enyhe hővel (40 °C, 0—12 óra) és mérsékelt 
hővel (42,5 °C, 1 óra + regeneráció) kezelt MEF és HeLa sejtekben Western blot módszerrel mérve. 
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A HeLa sejteknél tapasztalt stresszválasz a CHO sejtekéhez hasonlított a Hsp25 indukció 

tekintetében, vagyis a fehérjeszintézis 40 °C-on 4 órás hősokkot követően válik 

detektálhatóvá. Ezzel szemben az indukció feltűnően eltér a Hsp70 esetén, ugyanis 40 °C-on 

4 órás hősokkot követően intenzív fehérjeszint emelkedés vehető észre. Emellett a CHO 

sejtvonalhoz hasonlóan, a 42,5 °C, 1 óra + regeneráció idézte elő a legnagyobb 

szintkülönbséget (10. ábra). 

A későbbi kísérletekhez az 1 és 6 órás 40 °C-os hőkezeléseket választottuk ki a Hsp25 

eltérő indukciója miatt (9. ábra (d) panel). Az 1 órás 40 °C-os HS hatása elhanyagolható, míg 

6 óra, 40 °C a Hsp25 fehérjeszint szignifikáns növekedését eredményezi a regeneráció 

meglététől függetlenül. A 42,5 °C-os mérsékelt HS eredményezte a legerősebb Hsp25 

indukciót, de csak 6 órás 37 °C-os regenerációt követően. 

4.1.3 Szerzett stressztolerancia  

A korábbi megfigyelések szerint a szerzett stressztolerancia kialakulásához a stressz 

hatására indukálódott Hsp-k szükségesek. A megnövekedett termotoleranciát 

prokariótákban, élesztőben és Drosophilában elsősorban a hősokkfehérjék 

felhalmozódásához kötik; azonban magasabb rendű eukarióták esetén az ilyen jellegű 

asszociáció létezése nem egyértelmű (Kregel, 2002; Parsell és mtsai., 1993). Az előzőekben 

megvizsgáltuk, hogy milyen stresszdózis tartományban figyelhetők meg a Hsp szintek 

emelkedése. A dolgozat egyik fő kérdésének megválaszolásához – vagyis, hogy kifejlődhet-e 

Hsp indukció nélküli védelem – megvizsgáltuk a stressztolerancia kialakulásának időfüggését. 

Erre a célra telepképződésen alapuló túlélési (CFU) és metabolikus aktivitáson alapuló 

(resazurin) életképesség vizsgálatokat hívtunk segítségül. A kísérleti elrendezés a 11. ábrán 

látható. 

 

11. ábra.: Kísérleti elrendezés a szerzett stressztolerancia meghatározásához. A sejteket először 
különböző dózisú hőkezelésekkel edzettük, amelyet vagylagosan egy regenerációs időszak követett. A 
túlélőképeség teszteléséhez a sejteket végül többlet-stresszhatásnak vetettük alá (Tiszlavicz és mtsai., 
2022 alapján). 
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4.1.3.1 A szerzett stressztolerancia – Többletstressz dózisának meghatározása  

• Hőstressz 

Annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy egy adott kezelés hatására kifejlődött-e 

valamilyen sejtszintű védelem, először egy olyan stresszkondíció meghatározására volt 

szükség, amely a sejtekre nézve közel letális dózisú. Ezt a többletstressz körülményt 

szakirodalmi adatok alapján választottuk ki hőstressz esetében, amely 20 perces inkubációt 

jelentett 46 °C-on (Laszlo, 1992; Przybytkowski és mtsai., 1986; Westra & Dewey, 1971). 

Ez a többletstresszdózis azt eredményezi, hogy az edzés nélküli (pozitív kontroll) sejtek 

kevesebb mint 10%-a marad életképes túlélési vizsgálatokban a kezeletlen sejtekhez képest. 

A sejtek életképességét egy metabolikus aktivitás mérésén alapuló módszerrel (resazurin) is 

elemeztük, azonban azt találtuk, hogy a telepképződésen alapuló vizsgálatokban tapasztalt 

túléléstől jelentősen eltér a detektált metabolikus aktivitás. Ez az eltérés kb. 50%-os 

aktivitáscsökkenést jelentett. 

A resazurin módszerrel az edzés hatásának könnyebb nyomon követése érdekében 

meghatároztunk egy olyan többletstresszdózist – a hőmérséklet vagy a hősokk időtartamának 

változtatásával, amelynél a telepképződésen alapuló módszerhez hasonlóan 10% alá csökken 

az érték (12. ábra). 

  
(a) (b) 

12. ábra.: Hősokk hatása a CHO sejtek életképességére (resazurin módszerrel mért metabolikus 
aktivitás). (a) Különböző hőmérsékleten 20 percen keresztül történő inkubáció hatása. (b) Különböző 
időtartamig tartó 46 °C-os hőkezelés hatása. 
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• Oxidatív stressz 

Oxidatív stressz kiváltására terc-butil-hidroperoxidot (TBHP) alkalmaztunk. A túlélési 

vizsgálatokhoz a megfelelő mértékű többletstresszdózist (250 µM TBHP, 3 óra, 37 °C) saját 

mérés alapján (13. ábra) választottuk ki a szakirodalom ellentmondásossága (Mazhul, 1999; 

Tuttle és mtsai., 1992) és reprodukálhatatlansága miatt. Ugyanezt találtuk az eredetileg 

kiválasztott hidrogén-peroxid esetén is, azonban a kísérleti beállításainkban ez az oxidálószer 

nem eredményezett következetes sejtpusztítást ezért ennek alkalmazását elvetettük. 

  

(a) (b) 

13. ábra.: A terc-butil-hidroperoxid különböző koncentrációjának (3 óra, inkubáció alatt, 
37 °C-on) CHO sejtekre gyakorolt hatása telepképződésen alapuló túlélésvizsgálatban (CFU) (a) túlélés 
pontdiagramon (b) túlélés tenyésztőlemezen (Tiszlavicz és mtsai., 2022 alapján). 

• Membránstressz 

A membránokat érő stressz modellezésére egy fluidizálószert, a benzil-alkoholt (BA) 

választottuk ki, amelynek többletstresszdózisát empirikusan határoztuk meg az életképesség 

(resazurin módszerrel mért metabolikus aktivitás) és túlélés (telepképződés) vizsgálatával. 

A resazurin módszerrel a metabolikus aktivitást megmértük a BA többletstresszt 

(20 perc, különböző koncentráció) követően közvetlenül és 20 órával később. A két 

időpontban detektált aktivitás eltér egymástól, feltehetően a később bekövetkező 

sejtpusztulás miatt (14. ábra (a) panel). Ebből következően, a továbbiakban a stressztolerancia 

metabolikus aktivitással mért próbáját minden esetben a későbbi (+20 óra) időpontban 

végeztük. 
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A hő jelentős mértékben befolyásolja a lipid kettősréteg rendezettségét, ezért 

megvizsgáltuk a BA fluidizáló hatását különböző hőmérsékleteken. Azt találtuk, hogy a 

membrán perturbáció mértékét lényegesen befolyásolja a BA kezelés során alkalmazott 

hőmérséklet (szobahő (RT) vagy 37 °C). A későbbiekben szobahőn végeztük a kísérleteket (14. 

ábra (b) panel). 

  
(a) (b) 

14. ábra.: Életképesség (resazurin módszerrel mért metabolikus aktivitás) 20 percen keresztül 
tartó különböző benzil-alkohol (BA) koncentrációk hatására. (a) Metablikus aktivitás a többletstresszt 
követően közvetlenül vagy 20 órával később. (b) Metablikus aktivitás különböző hőmérsékleten 
(szobahő (RT) vagy 37 °C) végrehajtott BA kezelés után. 

Resazurin módszerrel a fenti megfontolások alapján több sejtvonalon (CHO, MEF és 

HeLa) is megvizsgáltuk a metabolikus aktivitás módosulását BA hatására (15. ábra). 

 

15. ábra.: Életképesség (resazurin módszerrel mért metabolikus aktivitás) 20 percen keresztül 
tartó szobahőmérsékleten végzett különböző koncentrációjú benzil-alkohol (BA) kezelés hatására több 
sejtvonalon (CHO, MEF és HeLa). 
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Túlélési (telepképződés) vizsgálattal továbbá meghatároztuk az edzés nélküli CHO 

sejtek optimális sejtpusztulásáért felelős BA többletstresszdózist, amelynél a sejtpopuláció 

kevesebb mint 10%-a marad életképes a kezeletlen sejtekhez képest (16. ábra). A későbbi 

kísérletekhez 95 mM BA választottunk ki szobahőmérsékletű, 20 perc időtartamú inkubáció 

mellett. 

  
(a) (b) 

16. ábra.: A benzil-alkohol különböző koncentrációjának (20 perc, szobahőmérséklet) CHO 
sejtekre gyakorolt hatása telepképződésen alapuló túlélésvizsgálatban (CFU) (a) pontdiagrammon ill. 
(b) tenyésztőlemezen (Tiszlavicz és mtsai., 2022 alapján). 

4.1.3.2 Szerzett termo- és kereszttolerancia (ATT, ACT) kialakulása az edzés dózisa alapján 

A CHO sejteket 20 percen keresztül edzettük különböző hőmérsékleteken (40 °C, 

42,5 °C és 44 °C), majd 6 órás, 37 °C-os regeneráció után többletstresszhatásnak, 46 °C-os 

20 percen keresztül tartó hőkezelésnek tettük ki azokat. A sejtek termotoleranciáját (ATT) 

ezután telepképződésen alapuló túlélési vizsgálati módszerrel értékeltük (17. ábra (a) panel). 

Már az enyhe edzés (40 °C, 20 perc) is szignifikáns növekedést eredményezett a sejtek 

túlélésében, annak ellenére, hogy Hsp-indukció nem detektálható ennél a körülménynél (8. 

ábra). A 42,5 és 44 °C-os 20 perces edzések jelentősen nagyobb termotolerancia 

kialakulásához vezettek a 40 °C-os kezeléshez képest, ami a megemelkedett Hsp25 szinttel 

korrelál (8. ábra). Érdekes módon a Hsp70 indukciója nem mutatja egyértelműen ezt az 

összefüggést. Megállapíthatjuk tehát, hogy a hő által kiváltott ATT nagymértékben függ a 

kezdeti hőkezelés dózisától, de csak mérsékelten kapcsolódik a Hsp indukcióhoz. 

Az edzés által kiváltott ATT-t resazurin vizsgálati módszerrel is értékeltük (17. ábra 

(b) panel). A túlélési vizsgálathoz hasonlóan a különböző hőmérsékleteken (40, 42,5 és 
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44 °C-on) 20 percen keresztül edzettük a sejteket, amelyet egy 6 órás regeneráció követett 

37 °C-on. Ezt követően többletstressz (46 °C, 20 perc) következett. A telepképződésen alapuló 

túlélésvizsgálat eredményeihez hasonlóan mind a háromfajta edzés hatására nagyobb 

életképességet, vagyis resazurin módszerrel mért metabolikus aktivitást figyeltünk meg a 

kezeletlen kontrollhoz képest. 

  
(a) (b) 

17. ábra.: Különböző hőkezelésekkel edzett CHO sejtek szerzett termotoleranciája. (a) 
Telepképződésen alapuló túlélési vizsgálat kvantitatív elemzése. A sejteket különböző hőmérsékleteken 
20 perces edzésnek tettük ki, amelyet 6 órás regeneráció követett 37 °C-on, majd a sejteket 20 percen 
keresztül inkubáltuk 46 °C-on. Minden adat átlagértéket jelent ± SD; n = 3, a * jel p < 0,05 statisztikai 
szignifikanciát jelez a kezeletlen kontrollhoz (a kísérletek teljes időtartama alatt 37 °C-on tartott 
sejtekhez) képest Student-féle páros t-tesztben (Peksel és mtsai., 2017 alapján). (b) Resazurin módszer 
segítségével meghatároztuk a különböző hőkezelésekkel edzett CHO sejtek szerzett termotoleranciáját. 
A sejtek kezelésének menete (edzés, regeneráció és többletstressz) megegyezik a túlélési kísérletekben 
alkalmazottakkal. 

Mivel az ATT már rövid, enyhe hőkezelés hatására kialakul, amennyiben a sejteket 

hagyjuk regenerálódni 37 °C-on, kíváncsiak voltunk, hogy az kifejlődik-e regenerálódási fázis 

nélkül is. Megvizsgáltuk, hogy a különböző időtartamú enyhe hőkezelések hatására a sejtek 

milyen túlélési aránnyal küzdenek meg a korábbi kísérletekben alkalmazott nagydózisú hővel 

(46 °C, 20 perc) szemben, valamint azt is elemeztük, hogy membránfluidizáló ágenssel (95 mM 

BA, 20 perc) illetve oxidálószerrel (250 µM TBHP, 3 óra) szemben milyen mértékű védelem 

váltható ki. A túlélési vizsgálatok során a CHO sejteket enyhe (40 °C, 1 és 6 óra) vagy mérsékelt 

(42,5 °C, 1 óra ± regeneráció) hőkezeléssel edzettük, majd különböző 

többletstresszhatásoknak vetettük alá. 
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A hő okozta többletstressz esetén a túlélési arány – a korábbi megfigyeléseinknek 

megfelelően – korrelált a Hsp indukcióval, azaz 40 °C-os 6 órás valamint a 42,5 °C-os 1 órás 

kezelések hatására kialakuló szignifikáns Hsp25-indukció szignifikáns védelmet biztosít a hő 

okozta többletstresszel szemben. Mindazonáltal regeneráció nélkül önmagában a rövid enyhe 

HS (40 °C, 1 óra) nem elegendő a termotolerancia kialakulásához (18. ábra (a) panel). Ez az 

edzéskörülmény ugyanakkor lehetővé teszi a BA-lal és TBHP-dal szembeni kereszttolerancia 

kialakulását CHO sejtekben. Ez arra utal, hogy a membránfluidizáló és oxidatív stressz 

kivédéséhez nem előfeltétel a Hsp-k indukciója. Érdekes módon az edzésnek sem az 

időtartama, sem a hőmérséklete nem befolyásolta a BA-val TBHP-vel szembeni 

kereszttolerancia mértékét (18. ábra (b) és (c) panel). 

 
(a) (b) (c) 

 
(d) (e) (f) 

18. ábra.: Hővel edzett CHO sejtek szerzett stressztoleranciája, amelyet telepképződésen 
alapuló túlélés és metabolikus aktivitás mérésén alapuló (resazurin) életképesség vizsgálatok 
segítségével kvantitatívan elemeztünk. Az edzés 1 vagy 6 órás inkubációt jelentett 40 °C-on vagy 1 órás 
kezelést 42,5 °C-on önmagában vagy regenerációval (6 óra, 37 °C). A diagrammokon a regenerációt 
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sakktáblamintázattal, illetve (R) felirattal jeleztük. Az edzéseket különböző típusú többletstressz 
követte: (a) 46 °C-os 20 percen keresztül tartó hőstressz (HS) vagy (b) 95mM benzi-alkohollal (BA) 
történő membránfluidizálás 20 percen keresztül vagy (c) 250 µM terc-butil-hidroperoxiddal (TBHP) 
előidézett oxidatív stressz (3 óra). (a-c) A sejtek túlélésének relatív változása a nem edzett kontrollhoz 

képest. Minden adat átlagértéket jelent ± SD; n  3, ahol a * jel p < 0,05 statisztikai szignifikanciát jelez 
a nem edzett kontrollhoz képest egymintás t-próbában (Tiszlavicz és mtsai., 2022 alapján). (d-f) 
Resazurin módszer segítségével meghatározott szerzett stressztolerancia HS-el, BA-al és TBHP-al 
szemben. A sejtek kezelésének mente (edzés, regeneráció és többletstressz) megegyezik a túlélési 
kísérletekben alkalmazottakkal. 

A sejtek életképessége a szerzett stressztolerancia kifejlődéséhez hasonlóan változott 

(18. ábra (d–f) panelek). Resazurin módszerrel sokkal gyengébben detektálható HS szembeni 

védelem, azonban a telepképződésen alapuló túlélési vizsgálattal egybehangzó irányokat 

mutat. Ugyanez igaz a BA többletstressz esetén is, mindazonáltal a 42,5 °C 1 óra még 

regeneráció nélkül is, vagyis jelentősebb Hsp indukció hiányában is bizonyos fokú védelem 

meglétére utal. A TBHP esetén is hasonló változások tapasztalhatóak a két vizsgálati módszer 

eredményeiben, annak ellenére, hogy az edzés nélküli kontrollban nem csökken le jelentősen 

(~60%) a metabolikus aktivitás. 

4.1.4 Energia termelés 

4.1.4.1 ATP szint 

A sejt energiatermelő egysége a mitokondrium, amelynek vizsgálatával információt 

nyerhetünk a sejt energetikai állapotáról. Ennek egyik módja a sejtben lévő – főként 

mitokondriális eredetű – ATP mennyiségének meghatározása. Kísérleteink során a CHO 

sejtekben az ATP mennyiségét luciferáz alapú vizsgálati módszer segítségével mértük meg, 

amelyben az ATP koncentrációja egyenesen arányos a mért lumineszcencia intenzitással. A 19. 

ábra az ATP-szintek láthatók a kezelések hatására. Azt találtuk, hogy nincs jelentős változás 

40 °C-os és 42,5 °C-os 1 órás HS hatására, azonban 40 °C-on 6 óra után enyhe, de szignifikáns 

csökkenés figyelhető meg. 
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19. ábra.: A hőstressz hatása a CHO sejtek celluláris ATP szintjére. A hőkezelés utáni ATP szintet 
luciferáz alapú vizsgálati módszerrel mértük. A sejteket 40 °C-on 1 és 6 órán át, valamint 42,5 °C-on 
1 órán át inkubáltuk. Minden adat átlagértéket jelent ± SD; n ≥ 9, a * jel p < 0,05 statisztikai 
szignifikanciát jelez a 37 °C-os sejtekhez képest Student-féle páros t-tesztben (Tiszlavicz és mtsai., 
2022). 

4.1.4.2 Mitokondriális membránpotenciál változás 

Az ATP szintek mellett vizsgáltuk a mitokondriális membránpotenciálban (ΔΨm) a 

hőkezelés ill. a többletstressz hatására bekövetkező változásokat. Eredményeink azt mutatják, 

hogy már maga a hőkezelés is megváltoztathatja a ΔΨm értéket (20. ábra (a) panel), mások 

eredményeihez hasonlóan hiperpolarizáció figyelhető meg (Balogh és mtsai., 2005; Kikusato 

& Toyomizu, 2013). Míg a BA többletstressz az összes mintában szignifikánsan csökkentette a 

ΔΨm-t, az edzés okozta védelem csak mérsékelt HS (42,5 °C, 1 óra) esetén volt kimutatható. 

    
(a) (b) 

20. ábra.: A hőkezelés hatása a CHO sejtek mitokondriális membránpotenciáljára és 
lipidperoxidációra. (a) A mitokondriális membránpotenciál megváltozását JC-1 fluoreszcens festék 
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segítségével határoztuk meg, amelyhez a vörös/zöld fluoreszcencia arányt vettük alapul. A sejteket 
40 °C-on vagy 42,5 °C-on, 1 órán keresztül inkubáltuk, majd ezt követően megmértük a fluoreszcencia 
intenzitást 95 mM benzil-alkohol (BA) hozzáadása előtt (üres oszlopok) és után (teli oszlopok). A 
változásokat a kezeletlen 37 °C-os mintákra normáltuk. (b) A CHO sejteket 40 °C-on 1 és 6 órán át, 
valamint 42,5 °C-on 1 órán át edzettük, majd lipidperoxidációra érzékeny DPPP festékkel történő jelölés 
után megmértük a fluoreszcencia intenzitását 95 mM BA hozzáadása előtt (üres oszlopok) és után (teli 
oszlopok). Az (a) és (b) panelen minden adat átlagértéket jelent ± SD; n ≥ 9. A statisztikai elemzést 
Student-féle páros t-teszttel végeztük el, és minden esetben a szignifikáns különbség p < 0,05. Az (a) 
panelen a * jel jelezi a 37 °C-os sejtekhez képest a szignifikáns változást, míg a ° jellel a 37 °C + BA-hoz 
való viszonyítást jelöltük. A (b) panelen a * jellel a 37 °C + BA-hoz viszonyított szignifikáns különbséget 
tüntettük fel (Tiszlavicz és mtsai., 2022 alapján). 

4.1.5 Lipidperoxidáció 

A BA növeli a membránok fluiditását, ezáltal megváltoztatja a sejtszervecskék 

membránjainak fizikai tulajdonságait. A mitokondrium az egyik legérzékenyebben reagáló 

organellum a membránperturbáló ágensekkel szemben (Duan és mtsai., 2003), mindemellett 

a mitokondriális oxidatív foszforiláció érzékenyen reagál a helyi érzéstelenítőkre pl. a BA-ra 

(Chazotte & Vanderkooi, 1981). 

Mivel a HS és a membránfluidizáció indukálja a reaktív oxigén gyökök képződését (Eze, 

1992; Fedyaeva és mtsai., 2014; Heise és mtsai., 2006; Kassis és mtsai., 2021; Lee és mtsai., 

1999; Sergent és mtsai., 2005; Tóth és mtsai., 2014), megvizsgáltuk, hogy az edzés milyen 

hatást gyakorol a BA többletstressz által előidézett lipidperoxidációra. Az edzést követően a 

CHO sejteket egy lipidperoxidációra érzékeny fluoreszcens festékkel, difenil-1-pirenilfoszfinnal 

(DPPP) jelöltük.  

A DPPP fluoreszcenciáját megmértük 95 mM BA hozzáadása előtt és után, majd az 

intenzitásokat a nem edzett kezeletlen kontrollhoz viszonyítottuk. Az összes vizsgált esetben 

a hőkezelések szignifikáns védelmet (48-65%) eredményeztek a BA többletstressz okozta 

lipidperoxidációval szemben (20. ábra (b) panel). 
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4.2 Hőstressz hatása a sejtek lipid profiljára és membránszerkezetére 

4.2.1 Hőstressz hatása a sejtek lipidomikai profiljára 

Korábbi vizsgálataink arra engednek következtetni, hogy az enyhe hőstressz hatására 

létrejövő sejtszintű védelem kialakulásához bizonyos lipid ill. membránszerkezeti változások 

járulnak hozzá (Peksel és mtsai., 2017), ezért megvizsgáltuk a stressztolerancia kísérleteknél 

kiválasztott edzéskörülmények hatását a sejtek lipidösszetételére „state of the art” lipidomikai 

módszerekkel. Körülbelül 380 lipid specieszt azonosítottunk és kvantáltunk (Tiszlavicz és 

mtsai., 2022, S3. táblázat). 

A lipidösszetétel adatait (membránlipid mol%-ban kifejezve) részleges legkisebb 

négyzetek diszkriminancia-analízisnek (angolul Partial Least-Squares Discriminant Analysis – 

PLS-DA) vetettük alá. A 0,98-as illeszkedési jóság (R2) és a 0,90-es prediktivitási jóság (Q2) azt 

jelzi, hogy ez a modell megbízhatóan alkalmazható a négy mintacsoport közötti különbségek 

kimutatására, és megfelelő robusztussággal is rendelkezik. A jól elkülöníthető klaszterek (21. 

ábra (a) panel) jellegzetes, dózisfüggő változásokat mutattak a CHO sejtek lipidomjában a HS 

hatására. 

Ezt követően minden kezelt csoportban összehasonlítottuk a molekuláris specieszek 

mintázatait. A kontrollhoz viszonyítva több mint 200 lipidmolekula mennyisége változott 

szignifikánsan. A Venn-diagram (21. ábra (b) panel) azt mutatja, hogy a hosszabb enyhe HS 

(40 °C, 6 óra) hatására 164 lipid (az összes lipidváltozás(*) 61%-a) változott meg szignifikánsan, 

míg a rövidebb enyhe HS (40 °C, 1 óra) esetében 20 (* 7%-a), a mérsékelt HS (42,5 °C, 1 óra) 

esetében pedig 87 (* 32%-a). 

Az adatok további elemzése számos magyarázó jelentőségű változást tárt fel. A 

40 °C-on 6 órán át tartó hőstressz jelentős változásokat okozott több lipidosztályban, ami a 

hosszan tartó stressz kondícióra adott adaptív választ tükröz. A legfigyelemreméltóbb változás 

a diszaturált és egyszeresen telítetlen membránlipid specieszek (db1 ≤ 1) relatív 

koncentrációjának szignifikáns növekedése volt, mint pl. PC(32:0) vagy (PC(34:1) esetében (22. 

ábra (a) panel és (Tiszlavicz és mtsai., 2022, S3 táblázat)), ami párhuzamban állt a 

 
1double bond – kettőskötések száma 
 



40 
 

többszörösen telítetlen komponensek (db ≥ 4) jelentős csökkenésével különösen az 

arachidonsav (20:4 n-6) tartalmú PC(36:4, 16:0/20:4) és PI (38:4, 18:0/20:4) specieszek esetén 

(22. ábra (b) panel és (Tiszlavicz és mtsai., 2022, S3 táblázat)). 

  

(a) 

  

(b) 

21. ábra.: Hő-indukált lipidváltozások CHO sejtekben. A sejteket különböző hőkezeléseknek 
(40 °C 1 és 6 óra és 42,5 °C 1 óra) vetettük alá, majd lipidomikai analízist végeztünk rajtuk. (a) 
Lipidomikai adatkészlet részleges legkisebb négyzetes diszkriminancia analízisének (PLS-DA) 
pontdiagramja, amely relatív koncentrációértékeken alapul. A klaszterek 95%-os megbízhatóságú 
régiókat jelenítenek meg. A modellt 2000-szeres permutációs teszttel (p = 0,0015) validáltuk. (b) Venn-
diagram, amely a statisztikailag különböző komponensek számát mutatja (Tiszlavicz és mtsai., 2022). 

 

 



41 
 

Ezenkívül megfigyeltük még a lizoglicerofoszfolipid specieszek relatív mennyiségének 

szignifikáns növekedését, különösen a lizofoszfatidil-kolin (LPC(16:0)) és a lizofoszfatidil-

inozitol (LPI(18:0)) esetében (22. ábra (c) panel és (Tiszlavicz és mtsai., 2022, S3 táblázat)). 

A mérsékelt hőkezelés (42,5 °C, 1 óra) számos hasonló változást eredményezett, mint 

a hosszan tartó enyhe hőstressz, például a PC relatív növekedése (32:0) és a PC(36:4) 

csökkenése (22. ábra (a) és (b) panel). A hosszan tartó enyhe stresszel ellentétben a 

többszörösen telítetlen zsírsav tartalmú komponensek összvesztesége azonban csak azoknál 

a specieszeknél volt szignifikáns, amelyeknél a db = 6 és db = 7 volt, vagyis a dokozahexaénsav 

(22:6 n-3) tartalmú összetevőknél (Tiszlavicz és mtsai., 2022, S3 táblázat). 

Továbbá míg a hosszú szénláncú, 24:1 zsírsavtartalmú ceramid speciesz, Cer(42:2:2) 

minden körülmény között jelentős mértékben felhalmozódott, addig a jelentősebb 

palmitinsav tartalmú szfingolipid speiceszek, Cer(34:1:2) a hexozilceramid HexCer(34:1:2) és a 

szfingomielin SM(34:1:2) emelkedése specifikusan a 42,5 °C-os, 1 órás hőstresszre volt 

jellemző (22. ábra (d) panel és (Tiszlavicz és mtsai., 2022, S3 táblázat)). A 40 °C-os, 1 órás HS 

csak finomabb változásokat (pl. a Cer(42:2:2) és a LPI(18:0) növekedése) idézett elő, melyek 

többnyire a többi kezelésnél is megfigyelhetők voltak (22. ábra (c) és (d) panel). 
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(a) 

 
(b) 

 
 

(c)  

 
(d) 

22. ábra.: Hő-indukált lipidváltozások CHO sejtekben. Hőkezelések (40 °C 1 és 6 óra és 42,5 °C, 
1 óra) után tömegspektrometrián alapuló ún. shotgun lipidomikai analízis következett. A 
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lipidkomponensek relatív koncentrációinak megváltozása HS hatására: (a) diszaturált és egyszeresen 
telítetlen membránlipid-specieszek (db ≤ 1), (b) többszörösen telítetlen komponensek (db ≥ 4), (c) 
lizolipidek és (d) szfingolipidek. Minden adat átlagértéket jelent ± SEM; n = 8, a * jel p < 0,025 statisztikai 
szignifikanciát jelez a kezeletlen kontrollhoz (37 °C) képest. db, kettős kötések száma; PC, foszfatidil-
kolin; PI, foszfatidil-inozitol; LPC és LPI, lizospecieszek; Cer, ceramid; SM, szfingomielin; HexCer, 
hexozilceramid (Tiszlavicz és mtsai., 2022). 

4.2.2 Lipidraftok stabilitásának vizsgálata 

A lipidraftok plazmamembránokban található koleszterinben és szfingolipidben gazdag 

mikrodomének, amelyek fontos szerepet játszanak a receptorok és szignálmolekulák 

kompartmentalizációjában pl. koncentrációjában, kapcsolódásában és izolálásában (Gombos 

és mtsai., 2004). 

A mikrodoménekből kioldható membránfehérjéken keresztül azt tanulmányoztuk, 

hogy a különböző edzések hozzájárulnak-e a lipidraftok stabilitásának megőrzéséhez 

membránfluidizáló ágenssel (BA) szemben. 

Áramlási citometria alkalmazásával először megvizsgáltuk, hogy a Triton X-100 

detergens különböző koncentrációi (0–0,075%) milyen mértékben oldják ki a lipidraft lokalizált 

GPI-mGFP-t konstitutívan kifejező CHO sejtekből a vizsgált fehérjét (23. ábra). 

  

(a) (b) 

23. ábra: Lipidraft rezisztencia Triton X-100 detergens különböző koncentrációival szemben. 
GPI-mGFP fehérje fluoreszcenciájának mérése áramlási citometria módszerrel. A mért fluoreszcencia 
értékeket a kiindulási intenzitásokra normáltuk (F/F0). A sejtek kezelése Triton X-100-zal (Tx) (a) 
önmagában vagy (b) 95 mM benzil-alkohollal (BA). 
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A vizsgált Triton X-100 koncentrációk közül a 0,04%-os kezelést választottuk, mivel csak 

minimálisan csökken a detektált GFP jel BA jelenléte nélkül, ugyanakkor a fluidizálószer 

jelenlétében jelentős csökkenést (90%) figyeltünk meg. A lipidraftok detergens rezisztenciáját 

40 és 42,5 °C-on különböző ideig edzett sejteken is megvizsgáltuk (24. ábra). 

  

(a) (b) 

24. ábra.: Lipidraft rezisztencia 0,04% Triton X-100 detergens kezeléssel szemben. Hőkezeléssel 
edzett GPI-mGFP fehérje fluoreszcenciájának mérése áramlási citometria módszerrel. A sejtek kezelése 
Triton X-100-zal (Tx) (a) önmagában vagy (b) 95 mM benzil-alkohollal (BA). 

A 0,04%-os kezelés hatására csak a 42,5 °C-os, 1 órás mintánál tapasztaltuk a detergens 

erőteljes raftkioldó hatását. Ha sejtekhez 95 mM BA-t adtunk, az összes minta esetében 

jelentős zuhanást tapasztaltunk a GPI-mGFP fehérje fluoreszcencia intenzitásában. Ez arra 

utal, hogy a mérsékelt HS és a BA mikrodomén destabilizáló tulajdonságokkal bírnak. 

A kísérletet ezért megismételtük kisebb detergens koncentrációval is (25. ábra). Azt 

találtuk, hogy a lipidraftok még stabilak maradnak 0,025% Triton X-100 jelenlétében, ugyanis 

nem csökken a fluoreszcencia egyik mintában sem, azonban BA hozzáadásával az egyes 

mintákhoz tartozó intenzitások egymástól megkülönböztethetővé válnak. A 42,5 °C-on, 1 órán 

keresztül edzett sejtek mutatták a BA és Triton X-100 kezelések után a legnagyobb 

fluoreszcencia csökkenést, amely összhangban áll az azonos módon edzett, de BA nélkül 

0,04%-os detergenssel kezelt mintánál tapasztalt csökkenéssel. Ugyanakkor érdekes módon a 

40 °C-os edzések hatására kisebb fluoreszcencia csökkenés figyelhető meg a kontroll (37 °C) 

mintához képest. 
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(a) (b) 

25. ábra.: Lipidraft rezisztencia 0,025% Triton X-100 detergens kezeléssel szemben. 
Hőkezeléssel edzett GPI-mGFP fehérje fluoreszcenciájának mérése áramlási citometria módszerrel. A 
sejtek kezelése Triton X-100-zal (Tx) (a) önmagában vagy (b) 95 mM benzil-alkohollal (BA). 

4.3 Hőstressz hatása a génexpresszióra 

A stresszválasz egyik gyorsan lezajló lépése a megváltozott génexpresszió, amely 

általában hozzájárul a Hsp-k és más stresszhatáshoz kapcsolódó fehérjék fokozott 

termelődéséhez, valamint a kevésbé szükséges fehérjék szintézisének gátlásához (Katz & 

Orell, 2012; McCormick & Khaperskyy, 2017; Panniers, 1994; Shamovsky & Nudler, 2008). A 

szerzett stressztolerancia kialakulása mechanizmusának jobb megértése érdekében 

transzkriptomikai elemzést végeztünk a hőkezeléssel edzett sejteken. 

A CHO sejtek génexpresszióját a hőkezelések után RNS szekvenálási módszerrel 

vizsgáltuk meg annak érdekében, hogy beazonosítsuk a különböző stresszdózisokhoz és a 

szerzett stresszrezisztenciához kapcsolódó molekuláris útvonalakat. Az RNS szekvenálási 

adatok alapján különböző dózisfüggő génexpressziós profilok különíthetők el 

A különböző hőkezelésekkel (40 °C, 1 és 6 óra valamint 42,5 °C, 1 óra) edzett minták 

RNAseq transzkriptom profiljait külön-külön összehasonlítottuk a 37 °C-os kontrollal. A kínai 

hörcsög genom több mint 20 000 génje közül összesen 920 differenciálisan expresszált gént 

(DEG) találtunk a három kezelt-kontroll mintapárban, amelyek statisztikailag szignifikáns 

változást (FDR < 0,05) mutattak legalább 1,5-szeres génexpresszió mellett. 

A minták a DEG-ek főkomponens-elemzése (PCA) alapján négy nem átfedő klaszterre 

különültek el, amelyek a különböző hőkezeléseknek felelnek meg. A PCA elemzés azt mutatja, 
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hogy minden hőstressz körülmény saját egyedi génexpressziós mintázattal rendelkezik (26. 

ábra (a) panel). 

A hierarchikus klaszteranalízis hőtérképes ábrázolása minden kísérleti körülmény 

között tükrözte a DEG mintázatokat (26. ábra (b) panel). Az enyhe HS okozta transzkripciós 

változás lényegesen eltér attól, amelyet a mérsékelt hőkezelés (42,5 °C, 1 óra) esetén 

figyeltünk meg, habár néhány DEG hasonló génexpressziós mintázatot mutat. 

  
(a) (b) 

 
(c) 

26. ábra.: Az RNS szekvenálási adatok alapján különböző dózisfüggő génexpressziós profilok 
különíthetők el. (a) Főkomponens-analízissel megkülönböztetett RNS szekvenálási minták CHO sejtek 
esetén (b) Az RNS szekvenálási minták hierarchikus klaszterezésének hőtérképes ábrázolása. (c) Venn 
diagrammon az összesen 920 gén szignifikánsan megváltozott kifejeződése enyhe (40 °C, 1 óra és 6 óra) 
és mérsékelt (42,5 °C, 1 óra) hőkezelések hatására a kontroll (37 °C) génexpresszióhoz képest (Tiszlavicz 
és mtsai., 2022). 

A Venn-diagramon jól látható, hogy a hőkezelés intenzitásának és/vagy hosszának 

növekedésével a DEG-ek száma is nő (26. ábra (c) panel). A hosszabb enyhe HS (40 °C, 6 óra) 
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hatására 289 DEG (az összes DEG(*) 32%-a) jelenik meg, míg a rövidebb enyhe HS (40 °C, 1 óra) 

esetében 40 (* ~4%-a), a mérsékelt HS (42,5 °C, 1 óra) esetében pedig 701 (* ~75%-a). 

Bioinformatikai módszerekkel (Ingenuity–Pathway Analysis - IPA) a hőkezeléssel 

indukált DEG-ek alapján meghatároztuk a leginkább „feldúsult” jelátviteli útvonalakat 

(Tiszlavicz és mtsai., 2022, S2 táblázat). Azt találtuk, hogy a 40 °C-os, 1 órás és 6 órás 

hőkezelések esetén a leginkább feldúsult utak génjei között számos Hsp és egyéb, a 

hősokkválasszal kapcsolatos fehérje található (pl. aldoszteron jelátvitel a epiteliális, 

selejtfehérje-válasz, fehérje ubiquitináció). Az IPA kimutatta, hogy a 42,5 °C-os, 1 órás kezelés 

inkább a gyulladással összefüggő jelátviteli útvonalakban eredményezett nagyobb feldúsulást 

számos olyan útvonal mellett, amelyek Hsp DEG-eket tartalmaznak (27. ábra és (Tiszlavicz és 

mtsai., 2022, S6 ábra)). Az IPA előrejelzése alapján az egyik legjelentősebben feldúsult, 

általános aktivációs tendenciát mutató útvonal a selejtfehérje-válasz volt, különösen a 6 órán 

keresztül 40 °C-on inkubált sejtekben (Tiszlavicz és mtsai., 2022, S7. ábra). 

 

27. ábra.: A legszignifikánsabban feldúsult kanonikus útvonalak (-log(B-H p-érték) > 2,0) a 
hőkezelt CHO sejtekben az Ingenuity Pathway Analysis-ből (IPA) származtatva (Tiszlavicz és mtsai., 
2022). 
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5. Diszkusszió 

Doktori munka során azokat a sejtszintű mechanizmusokat vizsgáltuk, amelyek 

hozzájárulnak a szerzett stressztolerancia kialakulásához hosszan tartó (0–12 óra) lázszerű 

(40 °C) vagy mérsékelt (42,5 °C) hipertermia hatására emlős sejtekben. 

A CHO és MEF sejteken végzett kísérleteink alapján a celluláris stresszválasz lefolyása 

alapján a hőstresszt (HS) a következő három minőségileg eltérő kategóriába sorolhatjuk, 

amelyek hőmérsékleti tartományai sejtvonalonként eltérhetnek (Peksel és mtsai., 2017). 

• súlyos hőstressz (≥ 44 °C) – súlyos makromolekuláris károsodás (a sejthalált is 

beleértve) és jelentős hősokkfehérje (Hsp) indukció 

• mérsékelt hőstressz (~42,5 °C) – elhanyagolható fehérje denaturáció és alacsonyabb 

szintű Hsp indukció 

• enyhe hőstressz (≤ 40 °C) – eustressz, Hsp indukció hiánya 

Mindegyik állapot sajátsága a termotolerancia megjelenése, amelyet korábban 

elsősorban a dajkafehérjeként funkcionáló Hsp-k (különösen a Hsp70 és a Hsp25/27) 

szintéziséhez és felhalmozódásához kötöttek (Takahashi és mtsai., 2008). 

Az akut enyhe hőstressz (40 °C, 20 perc + regeneráció) nem eredményezi a Hsp-k 

megnövekedett szintézisét, mégis szignifikáns termotolerancia kifejlődése figyelhető meg. 

Ezek alapján feltételezhető, hogy másfajta érzékelési és jelválasz mechanizmusok is 

hozzájárulnak a védelemhez. Egy lehetséges védelmi mechanizmus a Hsp-k (Hsp25 és Hsp70) 

sejtmagba történő transzlokációja (Peksel és mtsai., 2017). A kis Hsp-k, mint a Hsp25, a stressz 

alatt többféle feladatot is ellátnak, pl. anti-apoptotikus chaperon funkció, membránszerkezet 

és sejtváz stabilizálása, denaturált membránfehérjék oldható formában tartása stb. (Horváth 

és mtsai., 2008; Penke és mtsai., 2018; Tóth és mtsai., 2015). A hőstressz eredményeképp a 

Hsp25 sejten belüli átrendeződéséről ismert, hogy sejtvédő funkcióval bír, és feltételezhetően 

elhárítja a nukleinsavak széttöredezését hő okozta többletstressz esetén, vagyis meggátolja az 

apoptotikus sejthalált (Adhikari és mtsai., 2004; Bryantsev és mtsai., 2002; Geum és mtsai., 

2002). 

A lázszerű hipertermia jobb megértése érdekében megvizsgáltuk a sejtek enyhe 

hősokkra adott válaszát szélesebb időtartományban (0–12 óra) is. A Hsp25 szintjének 
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emelkedése regenerációs fázis nélkül 4 órás, regenerációval 2 órás hőkezelést követően 

detektálható. Ennek ellenére még a hosszabb 12 órán keresztül tartó hőkezelés sem 

eredményezett kimutatható Hsp70 indukciót, ami arra utal, hogy a sejtek nem érzékelnek 

nagyobb zavart az homeosztázisban. Korábban azt feltételezték, hogy a Hsp-k/dajkafehérjék 

felhalmozódása szükséges feltétel a szerzett termotolerancia kialakulásához (Larkindale & 

Vierling, 2008). Egy Jurkat T limfocitákon végzett nagy áteresztőképességű proteomikai és 

transzkriptomikai kvantitatív vizsgálat feltárta, hogy a mérsékelt 4 órás, 41 °C-os hőkezelés 

csak kis mértékben csökkenti a háztartási fehérjék mennyiségét, de néhány, főként 

citoszolikus Hsp mennyiségét növelte (Finka és mtsai., 2015). Western blot kísérleteink 

azonban azt sugallják, hogy egy enyhébb hőkezelés kezdeti néhány órájában a fehérjetermelés 

mértéke (pl. Hsp25 vagy Hsp70 esetén) elhanyagolható, függetlenül a már meglévő mRNS-

ektől. A madár (csirke retikulocita) és emlős (kínai hörcsög fibroblaszt) sejteken végzett 

korábbi tanulmányok megmutatják azt is, hogy a 41 °C-ig terjedő enyhe hőmérsékletű kezelés 

nem feltétlenül befolyásolja a fehérjetermelést (Li & Werb, 1982; R. Morimoto & Fodor, 1984). 

Kísérleteink megmutatták ugyanakkor, hogy a szerzett termotolerancia elsősorban 

olyan hőkezelések (40 °C, 6 óra vagy 42,5 °C, 1 óra + regenerációs fázis) hatására fejlődik ki, 

amelyeknél a Hsp25 szintek megemelkedtek. Tehát egy előkezelés nélkül letális, fehérje 

denaturációt is előidézni képes hőmérsékleti többletstressz kivédése jelentősen függ a 

klasszikus Hsp választól, azonban az nem feltétele a védelemnek. 

Korábban arról számoltak be, hogy a HSF1 szuppresszió esetén gyengül a 

termotolerancia és fokozódik hipertermia-okozta sejthalál (Ahmed és mtsai., 2020), továbbá 

arról, hogy az emlős sejtek enyhe (40 °C, 3 óra) hőkezeléssel történő edzése a termotolerancia 

kialakulásához vezet, amelyet a Hsp-k expressziós növekedéséhez kötöttek (Bettaieb & Averill-

Bates, 2005, 2008). A Hsp27, -32, -72 és -90 fehérjék expressziója szignifikánsan megnőtt 

40 °C-on 2–3 óra elteltével HeLa és CHO sejtekben, amely összhangban áll az általunk 

kimutatott Hsp25 indukcióval (9. ábra). Mindazonáltal a korábbi emlős (Peksel és mtsai., 2017) 

és baktérium (Shigapova és mtsai., 2005) sejtekkel végzett tanulmányaink, valamint a mások 

által növényeken végzett megfigyelések (González-Cruz & Pastenes, 2012) alapján a 

membránokat védő stressztolerancia a stresszfehérjék indukciója hiányában is kifejlődhet. 

Feltételezzük, hogy ezt a védelmet Hsp indukciótól független másfajta védekező 

mechanizmusok teszik lehetővé, azonban ezek megjelenéséhez szükség van a regenerációs 
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fázisra, ugyanis anélkül nem figyeltük meg a szerzett tolerancia kifejlődését. Ezek az 

eredmények már korábban rávilágítottak a membránok újraszerveződésének (membrane 

retailoring) fontosságára. 

Annak megértése érdekében, hogy az enyhe hipertermia hogyan tudja megvédeni a 

membránhomeosztázist, alternatív membrán stresszorként benzil-alkoholt, egy 

membránfluidizáló szert használtunk, amely csökkenti a lipid kettősréteg viszkozitását, ebből 

fakadóan utánozza a magasabb hőmérsékletek hatását kimutatható fehérje perturbáció 

nélkül (Balogh és mtsai., 2005). Érdekes módon az edzés akár enyhe, akár mérsékelt 

hőkezeléssel is a BA tolerancia kifejlődését eredményezte, függetlenül a Hsp25 indukciójától 

(18. ábra). A BA kapcsolatba kerül és verseng a transzmembrán fehérjéket körülvevő 

lipidekkel, ami a fehérjefunkciók romlásához vezethet (Gordon és mtsai., 1980; Horvath és 

mtsai., 1998). Ebből kifolyólag károsan befolyásolja a mitokondriális elektrontranszport lánc 

tagjait (Chazotte & Vanderkooi, 1981). Armston és mtsai. például azt találták, hogy a BA-

indukált membránfluidizáció egybeesik a mitokondriális szukcinát oxidációjának gátlásával 

(Armston és mtsai., 1982), ami a szukcinát felhalmozódáshoz vezet (Tretter és mtsai., 2016). 

Ennek következtében végül beindul a reaktív oxigénfajták (ROS) termelődése (Zhang és mtsai., 

2020). Egy másik tanulmány arról számolt be, hogy a BA a ROS indukció révén károsítja a 

mitokondriumokat, és ezen mitokondriális károsodások következtében a ROS termelés 

fokozódik, ami egy öngeneráló folyamatot jelent a sejthalál irányába (Chang és mtsai., 2011). 

A mitokondriális lipidek, különösen a kardiolipin és a PUFA-k hajlamosak a ROS okozta 

lipidperoxidációra (Xiao és mtsai., 2017). Emellett Sergent és mtsai. az etil-alkohol hatását a 

ROS termelésén keresztül kapcsolták össze a lipidek peroxidációjával (Sergent és mtsai., 2005). 

A BA többletstresszt követően az edzett sejtek lipid-peroxidációjának mértéke összhangban 

áll a sejtek túlélésével, vagyis szerzett stressztoleranciaként is értelmezhető (20. ábra (b) panel 

vs. 18. ábra). Mivel az enyhe hőkezelés nem védi ki a súlyos hődózis által kiváltott fehérje 

denaturációt, de hatékony a BA többletstresszel szemben, valószínűleg kizárhatjuk a BA által 

kiváltott fehérje denaturációt. Mivel a mitokondrium a celluláris ATP fő forrása, figyelemre 

méltó, hogy az ATP-szintben nem detektáltunk jelentős változást a 37 °C-on és 40 °C-on 

inkubált sejtek között (19. ábra). Megállapítottuk, hogy a rövid enyhe hőkezelés a 

mitokondriális membránpotenciált (20. ábra (a) panel) is megemelte, amelyet korábban csak 

magasabb hőmérsékleteken (42–45 °C) figyeltek meg (Balogh és mtsai., 2005; Bettaieb & 
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Averill-Bates, 2005). A mitokondriális hiperpolarizáció az apoptózis korai és reverzibilis lépése, 

ami akkor éri el a csúcsot, amikor stresszhatás maximális Hsp választ vált ki, és ezért a 

limfoblaszt K562 sejtek stressz indukált jelátvitelében kulcsfontosságú eseményként 

szolgálhat (Balogh és mtsai., 2005). Egy másik tanulmányhoz (Chang és mtsai., 2011) 

hasonlóan az eredményeink a ΔΨm csökkenését jelzik nagy dózisú BA többletstressz hatására. 

Érdekes módon egy korábbi vizsgálatunkban a BA-lal ellentétes hatást tapasztaltunk a 

heptanol, egy másik fluidizáló szer esetében, habár ezeket az anyagokat sokkal alacsonyabb 

koncentrációban alkalmaztuk (Balogh és mtsai., 2005). 

Az enyhe hipertermia az oxidatív stressz ellen is véd (18. ábra). Érdekes módon az 

alkalmazott legkisebb dózisú enyhe hipertermiás edzés is jelentős védelmet biztosított a terc-

butil-hidroperoxid (TBHP) többletstresszel szemben, amely nagy mértékben megnöveli a 

szabad gyökök koncentrációját. A Hsp-k többféleképpen hozzájárulnak az oxidatív stresszel 

szembeni nagyobb rezisztenciához és az oxidatív károsodásból történő felépüléshez (Ghosh 

és mtsai., 2018; Kalmar & Greensmith, 2009). Az oxidatív stressz hatására a lipidek 

peroxidálódnak, ami magyarázatot adhat a már meglévő Hsp-k membránokba való 

transzlokációjára (Shevtsov és mtsai., 2020; Török és mtsai., 2014). Ezt alátámasztja egy 

korábbi megfigyelésünk, amelyben az intracelluláris Hsp-k relokalizálódnak a CHO sejtekben 

(Peksel és mtsai., 2017). Mindazonáltal a génexpressziós adatok IPA elemzése a selejtfehérje 

válasz (UPR) megjelenésére utal. Az UPR NRF2 kaszkádjáról ismert, hogy fontos szabályzó 

szerepet játszik az oxidatív és xenobiotikus stresszel szemben (Ma, 2013; Panieri és mtsai., 

2020). Ezek mellett az enyhe hipertermia során a többszörösen telítetlen lipid specieszek 

eltűnnek, amely (lásd alább) jelentős mértékben stabilizálja a membránokat az oxidatív 

károsodással szemben. 

A különböző dózisú hőstressz által kiváltott stresszválasz szintjeinek vizsgálatából 

megfigyelhető, hogy a hosszan tartó enyhe hő hatására elsősorban az adaptív membránlipid 

változtatások jelennek meg, míg a mérsékelt HS esetén az akut, de erősebb stressz olyan gének 

kifejeződését idézte elő, amelyek a sejtvédő útvonalak védelmének szélesebb arzenáljához 

vezet. 

Különféle stressz pl. a hő hatására zavar keletkezhet a lipid kettősrétegben, amelynek 

ellensúlyozására sejtek fenntartják a membránok fluiditását és funkcionalitását a 

homeoviszkózus adaptáción keresztül (Gianfrancesco és mtsai., 2018). Ismert, hogy a zsírsavak 
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telítésének folyamata szigorúan szabályozott, így a membránfluiditás fenntartásával a sejtek 

biztosítják a saját életképességüket és működésüket (Fun & Thibault, 2020). A hőstressz 

fluidizáló hatására válaszul a sejtekben a membránok általános rigidizálódása figyelhető meg, 

amit jól mutat a telített membrán lipidspecieszek relatív koncentrációjának szignifikáns 

emelkedése és a többszörösen telítetlen specieszek csökkenése. Az ilyen változások 

lejátszódásához szükség van a de novo lipidszintézisben és az azt követő deacilezési/reacilezési 

ciklusokban résztvevő enzimek valamint a foszfolipázok összehangolt munkájára. A foszfolipáz 

A2 indukciója révén a PUFA-tartalmú lipidek, különösen az arachidonsavat tartalmazó lipidek 

mennyisége csökken. Ez az enzim az emlős foszfolipidek sn2 pozíciójából szelektíven távolítja 

el a PUFA-t létrehozva a hozzá tartozó lizolipidet. A folyamatban érintett lipidek csökkenése 

összhangban áll a lizolipidek növekedésével, például a PC(36:4) és LPC(16:0) vagy LPI(18:0) és 

PI(38:4) esetén. Emellett a PI(38:4) fogyása a foszfolipáz C aktivitásának következménye is 

lehet. A foszfolipáz A2 és C aktiválható különböző membránperturbáló stressz hatására is, 

amelyet korábban egér melanoma (B16) sejtekben mutattak ki (Balogh és mtsai., 2010). A 

PUFA-kat a foszfolipidekbe beépítő specifikus lizolipid aciltranszferázok downregulációja 

szintén hozzájárulhat a lizolipidek relatív felhalmozódásához és a többszörösen telítetlen 

specieszek csökkentéséhez. A lipidomikai és transzkriptomikai megfigyeléseink egybevágnak 

azzal a korábbi megállapítással, hogy a sztearoil-CoA-deszaturáz 1 kiütése kevesebb telítetlen 

membrán foszfolipidet eredményezett HeLa sejtekben, amely az UPR útvonal indukciójához 

vezetett. Ez a folyamat a LPCAT3 lizofoszfolipid aciltranszferáz kiütésével szinergikusan 

fokozható (Ariyama és mtsai., 2010). A foszfolipáz A2 metabolitjai, a szabad PUFA-k és a 

lizolipidek többféle jelátviteli folyamatban vesznek részt. A lipidomikai adataink alapján a 

hosszan tartó enyhe HS hatására az LPI(18:0) relatív koncentrációja jelentősen megnő 

(22. ábra (C) panel). Az LPI-ről azt feltételezik, hogy a GPR55 G-fehérjéhez kapcsolt receptor 

egy specifikus ligandjaként funkcionál (Piñeiro & Falasca, 2012). Az LPI és GPR55 kapcsolata 

fontos szerepet játszik különböző fiziológiás és patológiás összefüggésekben. Egy 

közelmúltban készült tanulmányban kimutatták, hogy a GPR55 agonistáinak felhasználásával 

védő hatás fejthető ki az ER-stressz által kiváltott apoptózissal szemben β-sejtekben (Vong és 

mtsai., 2019). Ezért feltételezzük, hogy a HS-okozta LPI-emelkedés részt vehet a UPR 

jelátvitelben CHO sejtekben. Másrészt a membránokban görbületet keltő lipid fej/farok arány 

miatt a lizofoszfolipidek relatív mennyiségének felhalmozódása lipid kettősréteg stresszt 

generál, amely végső soron UPR aktivációhoz vezethet (Ernst és mtsai., 2018; Fun & Thibault, 
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2020; Gianfrancesco és mtsai., 2018; Halbleib és mtsai., 2017; Tam és mtsai., 2018; J. Xu & 

Taubert, 2021). A közelmúltban arról is beszámoltak, hogy a makrofág IRE1 szerepet játszik a 

foszfatidil-inozitid eredetű jelátviteli lipid metabolitok (PIP-ek) szabályozásában, és jelentős 

hatást gyakorol a downstream mTOR-AKT jelátvitelre a sejtnövekedés szabályozásában 

(Hamid és mtsai., 2020). A foszfatidil-inozitidek fő forrása a PI(38:4), emiatt a hő által kiváltott 

csökkenése módosíthatja a különböző PIP-ek arányát, következésképp befolyásolhatja a 

PI3K/mTOR/AKT jelátviteli utat is (Balogh és mtsai., 2013). Az UPR és az mTOR útvonalak 

összekapcsolódása elképzelhető, hogy hozzájárul a hatékony sejtvédelemhez a HSR-ben. 

A CHO sejtekben a mérsékelt hőstresszre válaszul bekövetkezett változások (pl. 

szfingolipidek relatív mennyiségének növekedése) arra utal, hogy hő hatására a membrán 

mikrodomének gyorsan újrarendeződnek, ami korábbi tanulmányainkban a súlyosabb 

hőmérsékleti stressznek kitett különböző sejttípusoknál is megfigyelhető volt (Balogh és 

mtsai., 2005, 2010). 

Feltételezhetően a plazmamembránok tulajdonságainak finom változásai jelentik az 

enyhe lázszerű hőstressz érzékelésének és jelátvitelének legelső lépéseit (Török és mtsai., 

2014). Kísérleti adatok arra utalnak, hogy a hőérzékelés a membránokhoz kapcsolható 

jelátviteli platformokon keresztül történik valószínűleg azok fizikai-kémiai tulajdonságainak 

perturbációja révén. Mindazonáltal ilyen platformokat ezidáig még nem azonosítottak 

(Brameshuber és mtsai., 2010; Gombos és mtsai., 2011). Kísérleteinkben azt tapasztaltuk, 

hogy a hőstressz szignifikánsan megnöveli a GPI-mGFP fluoreszcens membránpróba laterális 

diffúzióját a CHO sejtek plazmamembránjában mérsékelt (42,5 °C) hőkezelés hatására. Míg az 

enyhébb hőmérsékletek (40 °C) esetén nem tapasztalható a diffúzió emelkedése, ugyanakkor 

a mikrodomének átrendeződnek, és megnő a GPI-mGFP mikrodoménen belüli bezártsága 

(domain confinement). Erősebb (42,5 °C) hő esetén ezzel ellentétben nő a diffúzió és csökken 

a domain confinement (Peksel és mtsai., 2017). 

A mikrodomének stabilitását a GPI-mGFP fehérjék lipidraftokból történő 

kioldhatóságával is megvizsgáltuk. A mérsékelt hőstressz (42,5 °C) hátrányosan befolyásolja a 

mikrodomének stabilitását, melyet a rezidens fehérjék detergens (0,04% Triton X-100) 

kimosással szembeni rezisztenciájának csökkenésével mutattuk ki a membrán fluidizáló BA 

(95 mM) jelen- illetve távollétében (24. és 25. ábra). Ezzel ellentétben egy enyhe hőstressz (40 
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°C) kedvező hatást gyakorol a fluidizálószerekkel szembeni védelemre (25. ábra (b) panel), 

amely a lipidraftok stabilitásának fokozódására utal. 

A membránszerkezet hő hatására bekövetkező modulációját már korábban is számos 

organizmusban megfigyelték (Ernst és mtsai., 2016). Például az eltérő hőmérsékletű 

környezethez történő akklimatizáció adaptív változást okoz a halak sejtmembránjainak 

lipidösszetételében (Buda és mtsai., 1994). A különböző hőmérsékleteken az agyszövetekben 

kiváltott lipid módosulásokat a neuronális membránok biofizikai tulajdonságainak 

fenntartásával hozták összefüggésbe, amely megfelelő jelátvitelt és fiziológiás állapotot 

eredményez (Farkas és mtsai., 2000). Ez a jelenség a biomembránok „homeoviszkózus 

adaptációjaként” (Sinensky, 1974) is ismert, és a klasszikus folyadékmozaik modellel (Singer & 

Nicolson, 1972) és annak frissített változatával („dinamikusan strukturált mozaik modellel”) 

(Vereb és mtsai., 2003) magyarázható. A membránokhoz kötött biológiai folyamatok 

károsodásának elkerülése érdekében szükség van a membránok optimális folyadékkristályos 

állapotának fenntartására és membránszerkezetben bekövetkezett perturbációk gyors 

kijavítására. A membránszerkezet gyors védelmére egy másik lehetőséget a már meglévő 

Hsp-k jelentik, amelyek átmenetileg kötődhetnek a membránokhoz és helyreállíthatják annak 

fluiditását és a kettős lipidréteg stabilitását és ezáltal a membránok működőképességét stressz 

körülmények között (Horváth és mtsai., 2008). 

Az enyhe lázszerű állapotok számos gén kifejeződését változtatják meg, amelyek közül 

több a hősokkválaszhoz (HSR) és selejtfehérje válaszhoz (UPR) tartozik (Bettaieb & Averill-

Bates, 2005; Kariya és mtsai., 2013; Tabuchi és mtsai., 2008). Az RNS-szekvenálásból nyert 

adatainkat az Ingenuity Pathway Analysis (IPA) szoftverrel elemeztük, és az enyhe hősokk 

hatására több potenciális útvonalat tártunk fel. Ezek közül több a stresszre adott válaszokhoz 

kapcsolódik, és jó néhány olyan útvonalat is találtunk, amelyek a HSR-hez és UPR-hez köthető 

DEG-eket tartalmaznak (Tiszlavicz és mtsai., 2022, S2. táblázat). A mérsékelt hősokk (42,5 °C) 

hatására emellett több gyulladással összefüggő útvonal is feldúsult (Tiszlavicz és mtsai., 2022, 

S2. táblázat). A transzkriptomikai elemzéseink alapján egy korábbi tanulmánnyal (X. Xu és 

mtsai., 2011) összhangban az UPR az egyik legszignifikánsabban befolyásolt útvonal a 

hosszabb enyhe hipertermiás állapot alatt. Az IPA szoftverben a MAP eszköz a teljes UPR 

intenzív aktiválódását prediktálta a 40 °C-os, 6 órás kezelés hatására, ami elsődlegesen az 

útvonal fő szabályzófehérjéjének a HspA5 (más néven BIP vagy GRP-78) upregulációjának 
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köszönhető. Ez a predikció azonban a 40 °C-os, 1 órás hősokk esetén nem látható, valószínűleg 

a túl rövid kezelés miatt, miközben a mérsékeltebb 42,5 °C-on, az 1 órás HS-nél a klasszikus 

hősokkválasz mellett más sejtszintű folyamatok válnak dominánssá. Az IPA szimulációja azt 

sugallja, hogy az enyhe hősokk az UPR mindhárom ágát indukálja, ami feltételezi az 

endoplazmatikus retikulum stressz jelentőségét – legalábbis enyhe stresszkörülmények között 

– a szerzett stressztolerancia kifejlődésében (Tiszlavicz és mtsai., 2022, S7. ábra). 

Nagyobb stressz hatására a HSF1 működésbe hozza selejtfehérje választ, amely 

serkenti az ER-ban a hibás szerkezetű fehérjék helyreállítását és a túlélést elősegítő fehérjék 

transzlációját (Ahmed és mtsai., 2020). Ugyanakkor egy neurodegeneratív betegségeket 

vizsgáló tanulmány alapján az UPR aktivációja a HSF1 degradációján keresztül a hősokkválasz 

szuppressziójához vezet (Kim és mtsai., 2017). Ezzel szemben a hosszú enyhe hőstresszt (40 °C, 

6 óra) követően Hsp25 szintemelkedést detektáltunk, amely a HSF1 szabályzása alatt áll, míg 

a predikciós vizsgálatok az UPR aktivációjára utal (Tiszlavicz és mtsai., 2022). 

Korábban már bemutatták, hogy az enyhe hipertermia részben vagy egészben 

indukálja az ER stressz útvonalat párhuzamosan a Hsp70 indukciójával genetikailag módosított 

humán embrionális vese (AD293) sejtekben (X. Xu és mtsai., 2011). Azt feltételezték, hogy az 

ER stresszválasz és a HSR útvonalak aktiválódása eredményezi a betegségek és fertőzések 

miatt fellépő lázszerű hipertermiához történő alkalmazkodást. Egy másik tanulmányban 

kimutatták, hogy az enyhe hipertermia (40 °C, 3 óra) csillapítja a későbbi erősebb hipertermia 

(42–43 °C) okozta citotoxicitást és ER stresszt, és kivédi az ER stressz által kiváltott apoptózist 

HeLa sejtekben. Ezt a védő hatást a Hsp72-höz kötötték, mivel annak depléciója a védőhatás 

eltűnéséhez vezetett (Bettaieb & Averill-Bates, 2015). Eredményeink ugyanakkor azt sugallják, 

hogy az ER stressz indukciója – legalábbis CHO és MEF sejtekben – elegendő egy 

membránperturbáló stresszel szembeni tolerancia kialakulásához. Egy súlyosabb hősokk elleni 

védelemhez azonban már a Hsp-k indukciója szükséges (18. ábra). 

A lipidmetabolizmust a szterol bioszintézisért felelős szabályzó 3-hidroxi-3-metil-

glutaril-koenzim-A (HMG-CoA) reduktáz enzimen keresztül korábban már összekötötték a 

fehérjeminőség-ellenőrzéssel és az ER-asszociált degradációval (Goder és mtsai., 2020; 

Stordeur és mtsai., 2014). Az UPR számára aktiváló jelként szolgálhat az ER lumenben 

széttekeredett fehérjék felhalmozódása és lipidegyensúly-zavarok esetén az ER membránok 

fizikai-kémiai tulajdonságainak megváltozása (Reinhard és mtsai., 2020). Korábban CHO 
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sejtekben kimutattuk, hogy már egy nagyon rövid, 20 perces hőkezelés is egyedi 

lipidmintázatokat eredményez hőmérsékletfüggő módon (Peksel és mtsai., 2017). Azt 

feltételezzük, hogy a membránok strukturális változásai specifikus szenzorok vagy 

szenzorhálózatok révén kapcsolódnak össze a HS jelátvitelhez. Korábban már azonosítottak 

olyan ER-ben található fehérjéket, amelyek érzékelik a membránlipidek tulajdonságainak 

megváltozását, és olyan folyamatokat indítanak el, melyek fenntartják a lipidhomeosztázist 

(Ernst és mtsai., 2018; Fun & Thibault, 2020). Mindeddig azonban csak olyan szenzorokat 

azonosítottak, amelyek a fluiditás csökkenését érzékelik. Azt feltételezzük, hogy vagy léteznek 

jelenleg még nem ismert ER szenzorok, amelyek a fluiditás növekedését érzékelik, vagy olyan 

már azonosított szenzorok, amelyek erre is képesek. 

A membrán homeosztázis fenntartása betegségek során különösen fontossá válik, 

mivel ilyen körülmények között előfordulhat, hogy a sejtek nem képesek válaszolni a 

stresszhatásokra. Ezért a membrán szerkezetének és dinamikájának 

megváltoztatása/helyreállítása fontos terápiás célpont lehet. Egy ilyen „membrán-lipid 

terápia” feltételezhetően potenciálisan alkalmas metabolikus, neurodegeneratív, rák- és sok 

más betegség kezelésére (Escribá és mtsai., 2015). 
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6. Eredmények összefoglalása 

Az enyhe stressz hozzájárulhat ahhoz, hogy a sejtek túléljenek súlyosabb környezeti vagy 

patofiziológiás körülményeket. A doktori munka során megvizsgáltuk azokat a 

mechanizmusokat, amelyek elősegítik a szerzett stressztolerancia kialakulását tartós 

(0–12 óra) lázszerű (40 °C-os) vagy mérsékelt (42,5 °C-os) hipertermia esetén emlős kínai 

hörcsög petefészek sejtvonalban. A disszertációban bemutatott kísérleteink alapján: 

 

• A CHO sejtekben a különböző szintű hipertermia eltérő, dózisfüggő mechanizmusokat 

indukál, amelyek eredményeképp a sejtek ellenálóbbakká válnak azonos és/vagy 

eltérő típusú stresszel szemben. 

 

o A hőstressz dózisától függően átalakul a sejt lipidösszetétele, amelyet 

magasabb hődózisok esetén a hősokkfehérjék expressziója követ. 

o A telített zsírsavtartalmú membránlipid specieszek és egyes 

lizofoszfatidil-inozitol és szfingolipid specieszek relatív koncentrációjának 

emelkedése a membrán mikrodomének gyors újraszerveződésére és egy 

általános membrán rigidizációra utal. 

 

• A szerzett termotolerancia kifejlődése jelentősen függ Hsp választól, azonban a 

védelem megjelenéséhez ez a kapcsolat nem előfeltétel. 

 

o Kísérleteinkkel bemutattuk, hogy a rövid enyhe hőstressz (40 °C, 20 perc) 

hatására, amelyet regenerálódási fázis követ, kifejlődhet a szerzett 

termotolerancia a hősokkfehérjék (Hsp25 és Hsp70) indukciójának hiányában 

is hőtöbbletstresszel (46 °C, 20 perc) szemben (Peksel és mtsai., 2017). 

Mindazonáltal ennél hosszabb (40 °C, 1 óra) hőkezelés nem fejtett ki védő 

hatást, amely kifejlődéséhez feltehetően több időre van szükség. Más esetben 

a nagyobb dózisú edzések (40 °C, 6 óra vagy 42,5 °C, 1 óra) hatására 

megfigyelhető Hsp szintemelkedések a szerzett termotoleranciával korreláltak 

(Tiszlavicz és mtsai., 2022). 
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• A szerzett kereszttolerancia kialakulhat enyhe és mérsékelt hőkezelés hatására 

membrán és oxidatív stresszel szemben. 

 

Kísérleti eredményeink alapján a hősokkfehérjék (Hsp25 és Hsp70) 

indukciójától függetlenül kialakulhat szerzett kereszttolerancia enyhe lázszerű 

hipertermia (40 °C) hatására membránperturbáló ágenssel (benzil-alkoholal) és 

oxidálószerrel (TBHP) szemben. A szerzett kereszttolerancia kifejlődése ebből 

következően más védelmi mechanizmusoknak köszönhető pl. lipid-membrán 

módosulásoknak (homeoviszkózus adaptáció) vagy selejtfehérje válasznak (UPR). 

 

• Az enyhe lázszerű hipertermia endoplazmatikus retikulum stresszel kapcsolatos 

jelátviteli kaszkádokat hoz működésbe, ami a lipidek újrarendeződéséhez és végül a 

benzil-alkohol által előidézett membránfluidizációval szembeni a tolerancia 

növekedéséhez vezet. 

 

A hőkezelt minták RNS szekvenálási adatai alapján az egyik leginkább feldúsuló 

útvonal a UPR volt, amelynek működésbe lépését korábban a felhalmozódott hibás 

fehérjék mellett a lipid kettősréteg stresszhez kötötték különösen a membránfluiditás 

csökkenéséhez. Bemutattuk, hogy a membránok fluiditásának növekedése is 

előidézheti az UPR aktivációját, amelyet predikciós elemzések is megerősítenek főként 

a hosszú enyhe hőstressz esetében (40 °C, 6 óra). Ezt az eredményt a lipidomikai 

adatok is tovább erősítik: a hipertermia hatására megnövekvő lizolipidek relatív 

mennyisége lipid kettősréteg stresszt vált ki. Emellett a lizofoszfatidil-inozitol és a 

GPR55 receptorfehérje kapcsolatának fontos szerepe van az endoplazmatikus 

retikulum stresszválaszban. 
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8. Összefoglaló 

Az élőlények külső és belső környezete folyamatosan változik. A túlélés szempontjából 

elengedhetetlen a megváltozott körülményekhez történő alkalmazkodás. Azt az evolúciósan 

konzervált folyamatot, amely során a szervezet/sejt észleli a stresszt, válaszol rá és 

megbirkózik vele stresszválasznak nevezzük. Feladata elsősorban a homeosztázis fenntartása, 

védelem a makromolekuláris károsodásokkal szemben, valamint rezisztencia kialakítása, 

fenntartása és/vagy fokozása stressz esetén. A stresszre adott válasz magába foglalja az 1) 

érzékelést, vagyis a megváltozott fizikai-kémiai paraméterek hatására történő különböző 

szenzormolekulák aktivációját. Emellett a 2) jelátvitelt, amely során az érzékelt stressz jelként 

többféle biológiai kaszkádon keresztül halad végig, hogy 3) kompenzációs folyamatokat 

aktiváljon. Ezek közé helyreállító és sejtvédő folyamatok tartoznak, mint pl. gének 

megváltozott kifejeződése, stresszfehérjék transzlokációja és szintézisüknek fokozódása, 

valamint a károsodott makromolekulák kezelése (fehérje-, lipid-, RNS-, DNS-védelem). Sikeres 

megküzdés esetén a sejtek túlélnek, ellenállóbbá válnak, nő a stressztolerancia. Hosszabb 

időtartamig tartó krónikus stressz esetén pedig a sejt berendezkedik a megváltozott külső és 

belső állapotokhoz. 

Az egyik leginkább tanulmányozott stressz-típus a hő. Emlős sejtekben nagydózisú 

hőstressz (> 42 °C) kedvezőtlen hatásokat eredményez pl. csökken a plazmamembrán 

integritása, denaturálódhatnak és aggregálódhatnak a fehérjék. Felborul a homeosztázis, 

amelyre reagálva a sejtben aktiválódhat a hősokkválasz. Ugyanakkor nem csak magas 

hőmérsékletek válthatják ki a HSR-t, hanem az alacsonyabbak is, mint pl. láz, amit 

patofiziológiás körülmények indukálnak. A „membránszenzor” hipotézis azt feltételezi, hogy a 

hőmérséklet megváltozása (pl. enyhe hősokk, láz hatására) módosítja a sejtmembránok 

fluiditását és/vagy szerveződését, ami lehetővé teszi a hőmérséklet finom érzékelését, 

valamint a celluláris stresszválasz aktiválását. 

A celluláris stresszválasz tanulmányozása kulcsfontosságú annak megértéséhez, hogy 

a sejtek hogyan válaszolnak a különböző környezeti változásokra és hogyan alkalmazkodnak 

az új körülményekhez. A dolgozatban célunk a különböző szintű hipertermia, elsősorban az 

enyhe, lázszerű hőstressz hatására fellépő események sorozatának vizsgálata volt emlős 

sejtekben. 
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Eredményeink alapján az enyhe, lázszerű hipertermia (40 °C) nem befolyásolja 

szignifikánsan a CHO sejtek növekedését 12 órás inkubáció esetén, vagyis a proliferáció gátlása 

ebben az időtartományban nem figyelhető meg. 

A Hsp fehérjemérésből kiderül, hogy a CHO sejtek eltérő módon érzékelik a 

megemelkedett hőmérsékletet. A Hsp70 indukcióját mérsékelt vagy súlyos hőstressznél (pl. 

42,5 °C, 1 óra + regeneráció) figyeltünk meg, amely utalhat arra, hogy a sejt jelentősebb 

stresszhatást él át. Enyhe hőstressz esetén (40 °C) azonban nem detektáltunk Hsp70 

szintemelkedést a vizsgált 12 órás időtartalom alatt még regenerációval sem, amely enyhébb 

készenléti állapotot feltételez. Ennek alátámasztására megvizsgáltuk a sejtek túlélését, és azt 

találtuk, hogy a Hsp-k indukciójának jelentős szerepe van a termotolerancia kialakulásában. 

Mindazonáltal más típusú többletstressz (membrán- vagy oxidatív stressz) esetén a túlélés 

nem kapcsolható egyértelműen a Hsp-k emelkedett szintjéhez. Ezt a kereszttoleranciát más 

biológiai útvonalak aktivációja eredményezheti, pl. a selejtfehérje válasz vagy megváltozott 

membrán tulajdonságok. 

Arra is kerestük a választ, hogy a sejtek energiatermelése miként változik hőstressz 

hatására. Azt találtuk, hogy a hőstressz nem változtatja meg detektálható módon az ATP 

koncentrációját. Rövid inkubáció (1 óra) hatására nincs szignifikáns különbség ATP 

mennyiségében enyhe vagy mérsékelt hőstressz hatására, azonban 40 °C-os 6 órás kezelés 

hatására csekély, de szignifikáns csökkenés tapasztalható. A mitokondriális 

membránpotenciál a vizsgált hőkezelések hatására hiperpolarizálódott. A BA-os kezelés 

kontroll szint alá csökkentette a hővel edzett sejtek ΔΨm-ját. Ez a csökkenés a mérsékelt HS 

(42,5 °C, 1 óra) esetén szignifikánsan kisebb volt a kontrollhoz képest, amely egyfajta 

mitokondriális védelemre utal.  

Lipidomikai eredményeink arra utalnak, hogy az edzett sejtek 

lipidösszetételének/membránszerkezetének módosulása hozzájárul a membránok általános 

rigidizációjához, amely megfigyelhető a telített membrán lipidspecieszek relatív 

koncentrációjának emelkedésében és a többszörösen telítetlen specieszek csökkenésében. 

Edzés hatására a lizolipidek (pl. LPI(18:0)) mennyisége nő, főként a hosszan tartó enyhe HS 

esetén.  
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Transzkriptomikai adataink arra engednek következtetni, hogy a klasszikus 

hősokkválaszhoz kapcsolódó gének mellett más sejtvédő útvonalak génjei is indukálódnak. A 

mérsékelt hősokk hatására például több gyulladással összefüggő folyamat elindul. Az egyik 

legjobban felismerhető útvonal enyhe hőstressz esetén azonban a selejtfehérje válasz volt, 

amelyet bioinformatikai predikciós vizsgálatok (IPA) is alátámasztanak. Feltételezhetően az 

endoplazmatikus retikulum stressz jelentős szerepet játszik a szerzett stressztolerancia 

kifejlődésében. Eredményeink azt sugallják, hogy szükség van az ER stresszválasz indukciójára 

CHO sejtekben a membránperturbáló stresszel szembeni tolerancia kialakulásához, azonban 

ez nem elegendő egy súlyosabb hősokk elleni védelemhez, amelyhez már Hsp-k indukciója 

szükséges. 
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9. Summary 

Living beings experience constant changes in their inner and outer environment. For 

survival, adaption is essential to them. Stress response in an evolutionarily conserved process 

in which the cell/organism perceives stress, responds to it and copes with it. Its main roles 

involve maintaining homeostasis, protection against macromolecular damage, and also 

developing, maintaining and/or enhancing resistance upon stress. The response to stress 

includes 1) sensing, i.e., the activation of various sensor molecules in response to changed 

physico-chemical parameters of the environment. Which is followed by 2) signaling, in which 

the perceived stress as signals are engaged in multiple downstream biological cascades to 3) 

activate compensatory processes. These are repair and cytoprotective processes such as 

altered expression of genes, increased synthesis or translocation of stress proteins, and also 

handling damaged macromolecules (like proteins, lipids, RNAs, DNAs). Proper coping means 

survival and a greater means of stress tolerance, together with the adaption to altered internal 

and external conditions upon chronic stress. 

One of the most studied types of stress is heat. High dose of heat stress (> 42 °C) results 

in adverse effects to which the cell must respond to, e.g., decreased integrity of the plasma 

membrane, protein denaturation and aggregation and other means of impaired homeostasis. 

It is said, the dealing with harmful conditions such as elevated temperature requires the 

activation of the heat shock response (HSR). However, pathophysiologically induced mild 

conditions like fever might also trigger HSR. The "membrane sensor" hypothesis suggests that 

even a minor change in temperature (e.g., due to mild heat shock or fever) can modify the 

fluidity and/or organization of cell membranes, which enables subtle temperature sensing and 

the activation of the cellular stress response.  

Studying the cellular stress response is essential to understand how cells respond to 

various environmental changes and adapt to new conditions. In this thesis, our goal was to 

investigate the series of events that occur as a result of elevated temperatures in mammalian 

cells, primarily as a result of mild, fever-like heat stress. 

Our results indicate that mild hyperthermia (40 °C) does not significantly affect the 

growth of CHO cells up to 12 hours of incubation, i.e., proliferation arrest could not be 

observed in this time range. 
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The Hsp protein measurement by Western blot assay revealed that CHO cells can sense 

the elevation of temperature and behave according to the severity of the stress. The induction 

of Hsp70 was observed only at moderate heat stress (42.5 °C, 1 hour + recovery time), which 

indicates that the cell is in a higher alertness phase experiencing a significant amount of stress. 

In the case of mild heat stress (40 °C), we did not detect any increase in Hsp70 levels during 

the examined 12-hour period, even with recovery time, which assumes a milder state of 

alertness. To support this idea, we investigated the cell survival and found that the induction 

of Hsps plays a significant role in the development of acquired thermotolerance. However, 

with other types of challenging stress (membrane or oxidative stress), survival cannot be 

clearly linked to elevated levels of Hsps. This might be due to cross-tolerance which results 

from the activation of other biological pathways, e.g. the unfolded protein response or 

membrane retailoring, etc. 

We were also curious how the cellular energy production changes as a result of heat 

stress. We found that there is no detectable change in the ATP concentration upon heat stress. 

As a result of a short incubation (1 h) under mild or moderate heat stress, there is no significant 

difference in the amount of ATP, however, a small but significant decrease is observed after 

6 hours of heat treatment at 40 °C. Heat treatments resulted in the hyperpolarization of the 

mitochondrial membrane potential (ΔΨm). While benzyl alcohol (BA) reduced the ΔΨm under 

control level in heat-treated cells, this decrease was significantly smaller for moderate HS 

(42.5 °C, 1 h) compared to the control, which suggests some kind of mitochondrial protection. 

Based on lipidomic data, some modifications of lipid composition/membrane structure 

can be observed due to heat primings of CHO cells as a general rigidification of membranes. 

This can be seen in the elevation of the relative concentration of saturated membrane lipid 

species and the decrease of polyunsaturated species. The amount of lysolipids (e.g. LPI(18:0)) 

increases mainly during the chronic mild HS (40 °C, 6 h). 

Our transcriptomic data suggest that, in addition to the induction of genes related to 

the classic heat shock response, several other genes can be associated with distinct cellular 

protective pathways. Moderate heat shock, for example, leads to the enrichment of many 

inflammation-related pathways. However, one of the most activated pathways during mild 

heat stress was the unfolded protein response. This latter finding was supported by pathway 

prediction tool of a bioinformatics application Ingenuity Pathway Analysis (IPA). We assume 
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endoplasmic reticulum stress plays a significant role in the development of acquired stress 

tolerance. Our results suggest that the induction of the ER stress response in CHO cells is 

necessary for the development of tolerance against membrane perturbing stress, but this is 

not sufficient for protection against a more severe heat shock, which normally requires the 

induction of Hsp. 

  



80 
 

10. Köszönetnyilvánítás 

Ezúton szeretném kifejezni hálámat témavezetőmnek Dr. Török Zsoltnak, hogy 

bekapcsolódhattam a Molekuláris Stresszbiológia Csoport munkájába. Köszönöm a doktori 

képzésem során nyújtott értékes segítségét, az újonnan megszerzett tapasztalataimat, 

valamint a sok új szakmai ismeretet. 

Hálás vagyok a kutatócsoport tagjainak, köztük Hunya Ákosnak, Péter Máriának, 

Gombos Imrének, Begüm Pekselnek, Tim Crulnak, Balogh Gábornak, Vigh Lászlónak, Horváth 

Ibolyának, Glatz Attilának, Csoboz Bálintnak, Gudmann Péternek, Dukic Barbarának, Varga-

Zsíros Vandának, Pilbat Ana-Mariának, Zukic Erikának és Szabó Editnek a szemléletformáló és 

elgondolkodtató szakmai és baráti beszélgetésekért, hogy problémáimmal mindig 

fordulhattam hozzájuk, és mindig számíthattam a segítségükre. 

Szeretném megköszönni Nagy Istvánnak és Hegedűs Zoltánnak az RNS szekvenálási 

kísérletekben nyújtott szakmai segítséget. 

Végül, de nem utolsó sorban szeretnék hálás köszönetet mondani családomnak és 

barátaimnak, hogy munkám során szeretetükkel, türelmükkel és biztatásukkal mindvégig 

támogattak és mellettem álltak. 

 

 

 

 

Munkánk az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA ANN 132280), a 

Tématerületi Kiválósági Program (TKP2021-EGA-09) és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 

támogatásával készült. 

  



81 
 

11. Függelék 

Közlemények: 

A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények 

1. Peksel, B., Gombos, I., Péter, M., Vigh, L., Tiszlavicz, Á., Brameshuber, M., Balogh, 

G., Schütz, G. J., Horváth, I., Vigh, L., & Török, Z. (2017). Mild heat induces a distinct 

“eustress” response in Chinese Hamster Ovary cells but does not induce heat shock 

protein synthesis. Scientific Reports, 7(1), 15643. https://doi.org/10.1038/s41598-

017-15821-8 

IF: 4,122 (2017) 

2. Tiszlavicz, Á., Gombos, I., Péter, M., Hegedűs, Z., Hunya, Á., Dukic, B., Nagy, I., 

Peksel, B., Balogh, G., Horváth, I., Vígh, L., & Török, Z. (2022). Distinct Cellular Tools 

of Mild Hyperthermia-Induced Acquired Stress Tolerance in Chinese Hamster 

Ovary Cells. Biomedicines, 10(5), 24. 

https://doi.org/10.3390/biomedicines10051172 

IF: 4,757 (2021) 

További közlemények 

3. Farsang, A., Szatmári, J., Bartus, M., Tiszlavicz, Á., & Barta, K. (2022). Quantification 

of deflation-induced soil loss on chernozems: Field protocol and sediment trap 

development based on wind tunnel experiments. Zeitschrift Für Geomorphologie, 

63(4), 329–341. https://doi.org/10.1127/zfg/2021/0709 

IF: 1,571 (2021) 

 

MTMT azonosító: 10062140 

Közlő folyóiratok összesített impakt faktora: 10,45 

Közlő folyóiratok összesített impakt faktora (az értekezés alapjául szolgáló közleményekre): 8,879 


