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BEVEZETÉS 

 
NADPH oxidázok 

Minden aerob élőlény ki van téve a reaktív oxigén gyökök (ROS), például a hidrogén 

peroxid (H2O2), a szuperoxid anion (O2
-) vagy a hydroxyl gyök (OH2

-), toxikus 

hatásának. Ezek lehetnek oxidatív anyagcsere melléktermékek vagy keletkezhetnek 

gyökképző anyagok szervezetbe jutása során. A növekvő oxidatív stressz számos 

klinikai betegséggel összefüggésbe hozható úgy, mint a szív- és agyérrendszeri, 

idegrendszeri és számos autoimmun betegségek, továbbá a reaktív oxigén gyökök 

szerepet játszanak az öregedés és a karcinogenezis folyamatában, illetve a 

szervezet baktériumok elleni védekező funkciójában. 

Számos ROS termelő enzim a NADPH oxidáz (NOX) enzimcsaládba tartozik, 

amelynek emberben 7 tagját ismerjük: NOX1-5, és a dual oxidázok (DUOX1, 2). 

Ezeknek az enzimeknek a közös jellemzője, hogy elektront képesek transzportálni 

biológiai membránokon keresztül és szuperoxidot és/vagy hidrogén peroxidot 

termelnek.  

A fagocita NADPH oxidáz (NOX2) az egyik legjobban tanulmányozott NADPH enzim 

komplex, amely fontos szerepet játszik a mikrobák elleni védekezésben, és számos 

szabályozó alegységet igényel a működéséhez. Ezek közé tartozik a p67phox 

aktivátor és a p47phox organizátor fehérje is. A NOX1 fehérje a NOX2 alegységeinek 

homológjaival, a NOXO1 (p47phox homológ) és NOXA1 (p67phox homológ) fehérjékkel 

alkot funkcionális komplexet. A NOX3 nagyfokú homológiája a NOX1 és a NOX2 

fehérjékhez azt engedi feltételezni, hogy a NOX3 szintén szabályozó alegységeket 

használhat a működéséhez. Ismert, hogy a NOX3 belső fülben történő 

megnyilvánulása igen erőteljes. A NOX3 belső fülben betöltött szerepének 

fontosságára egy olyan mutáns egértörzs vizsgálata világított rá, mely vesztibuláris 

rendszere sérült (head tilt). Annak ellenére, hogy in vitro vizsgálatok beszámoltak a 

NOX3 aktivitásának növekedéséről a p47phox , p67phox , a NOXO1 és NOXA1 

fehérjék, illetve a NOXO1 egyedüli jelenlétében is, in vivo a NOX3 részletes élettani 

működését befolyásoló tényezők máig nem ismertek pontosan.  
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Az egyensúlyozó rendszer anatómiája 
A vesztibulum az egyensúlyozó rendszer része, amely a mozgásnak és térbeli 

helyzetérzékelésnek az elsődleges érzékszerve. A vesztibulum két fő részből 

tevődik össze: a három félkörös ívjáratból, amelyek a szöggyorsulás érzékelésében 

játszanak szerepet, valamint a két vesztibuláris zsákocskákból, amelyek a lineáris 

gyorsulás és a gravitáció érzékelésében fontosak. A vesztibuláris rendszernek az a 

része, amely a helyzetérzékelésért felelős két lapos, folt-szerű területet tartalmaz 

(macula statica), amely a membrános labirintus zsákocska és tömlőcske üregében 

helyezkedik el. A macula utriculit és a macula sacculit egysejtrétegű érzékhám fedi, 

amelyet támasztósejtek és kéttípusú szőrsejt alkot. A belső fül vesztibuláris 

rendszere folyamatosan információt szolgáltat a fej gyorsulásáról és helyzetéről.  

A gravitáció érzékelésének speciális képletei a belsőfül által termelt nagy tömegű és 

némi elmozdulási lehetőséggel bíró mészszemcsék az ún. otolithok. Az otolith 

kristály hiányában az otolith szervecskék a fej valós helyzetétől függetlenül 

folyamatosan a szabadesés ingerét továbbítják az agyba félrevezetve azt. Az otolith 

kristályok keletkezésének, fejlődésének és fenntartásának biológiai folyamatai a mai 

napig nem teljesen tisztázottak.  

 

CÉLKITŰZÉSEK 
 

A jelen dolgozat célkitűzései a következők voltak: 

1. Noxo1 mutáns egértörzsek azonosítása és karakterizálása. 

2. A Noxo1 biológiai fontosságának meghatározása. 

3. A vesztibuláris NADPH oxidáz (Nox3) jellemzése in vivo.  

4. A Noxa1 gén célzott törlésével ("knock out") kísérleti egér modell 

létrehozása a Noxa1 belső fülben betöltött szerepének megértéséhez.  

5. p22phox mutáns egértörzs azonosítása és karakterizálása. 
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ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

Egértörzsek és genotipizálásuk 
A mutáns (hslt) és a vadtípusú (SJL.Thy1a) egereket a Jackson Laboratóriumtól 

vásároltuk. A heterozigóta hslt egerek genomiális DNS-ét farok darabból izoláltuk 

proteináz K emésztés és fenol-kloroform extrakciót követően. A Noxo1wt és Noxo1hslt 

allél közti egyetlen nukleotid különbséget szekvenálással, illetve PCR-ral mutattuk 

ki. A reakcióhoz HotStart Taq DNS polimerázt használtunk. A Noxo1wt: egerek 

genotipizálásához a következő PCR ciklust használtuk: 95°C-on 15 percig 

denaturálás, 94°C-on 30 másodpercig denaturálás, 73°C-on 30 másodpercig 

kapcsolódás, 73°C-on 30 másodpercig meghosszabbítás, a ciklusok száma 36. 

Végső meghosszabbítási szakasz 73°C-on 10 percig, a termék mérete 248bp. A 

Noxo1hslt: egerek genotipizálásához: 95°C-on 15 percig denaturálás, 94°C-on 30 

másodpercig denaturálás, 71°C-on 30 másodpercig kapcsolódás, 72°C-on 30 

másodpercig meghosszabbítás, a ciklusok száma 36. Végső meghosszabbítási 

szakasz 72°C-on 10 percig, a termék mérete 368bp. A Noxo1transgenic: egerek 

genotipizálásához: 95°C-on 15 percig denaturálás, 94°C-on 30 másodpercig 

denaturálás, 65°C-on 30 másodpercig kapcsolódás, 72°C-on 80 másodpercig 

meghosszabbítás, a ciklusok száma 38. Végső meghosszabbítás 72°C-on 10 

percig, a termék mérete 1331bp. A vad (n=21) és a homozigóta hslt mutáns egerek 

(n=21) úszás tesztjeit szobahőmérsékletű vízben, 30, illetve 7 másodpercig 

végeztük. 

Hagyományos és real-time RT-PCR 
Teljes RNS-t Trizol reagenssel vagy RNeasy Mini Kit felhasználásával izoláltunk. A 

kapott RNS minőségét denaturáló formaldehid agaróz gél elektroforézissel 

ellenőriztük, az RNS mennyiségét pedig UV spektrofotometriával mértük. A teljes 

RNS mintákat DNase I enzimmel emésztettük és SuperScript II reverz transzkriptáz 

enzimmel cDNS-t készítettünk, amelyet PCR reakciókhoz használtunk. Quantitative 

Real-time PCR esetében a teljes RNS-t homogenizált szövetekből Trizol reagens 

segítségével izoláltuk, majd DNase I emésztést végeztünk. Az RNS-t RNeasy kittel 

tovább tisztítottuk, amelyből Thermoscript reverz transzkriptázzal cDNS-t 
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készítettünk. A Real-time PCR-t a keresett génre illetve a 18S control RNS-re 

specifikus primerek felhasználásával végeztük. A PCR termékek mennyiségét SYBR 

Green fluorescens festék felhasználásával ABI PRISM 7700 Sequence Detection 

System készülék segítségével határoztuk meg. 

 

Noxo1 transzgenikus egér készítése 
A Noxo1 cDNS-t különböző promótereket tartalmazó pSTEC-1 vektorokba klónoztuk 

(CMV, CBA, vagy a feltételezett saját Noxo1 promóter). A pSTEC-1 vektor tartalmaz 

egy mesterséges intront és egy SV40 poliadenilációs részt, amely szükséges az 

mRNS megfelelő in vivo elkészítéséhez. A Noxo1 cDNS-t a promóter és az SV40 

polyA szignál közé klónoztuk. Az expressziós plazmidot KpnI enzimmel emésztettük, 

az expressziós kazettát agaróz gélből izoláltuk és megtermékenyített oocyták 

pronukleuszába (C57BL/6 X SJL.F2) történő mikroinjektálást követően ál-terhes 

nőstényekbe ültettük be. A transzgén jelenlétét PCR reakció segítségével mutattuk 

ki. Transzgén pozitív egereket Noxo1hslt/Noxo1hslt egerekkel kereszteztünk két 

egymást követő generáción keresztül, hogy transzgén pozitív Noxo1hslt/Noxo1hslt 

genotípusú egereket kapjunk. 

Hisztológia, immunohisztológia, mikroszkópos vizsgálatok 
A Ca kimutatáshoz von Kossa festést, az OC 90/95 immunohisztokémiai 

vizsgálatokhoz két különböző poliklonális nyúl antitestet használtunk a vadtípusú, a 

mutáns (hslt), valamint a Noxo1 transzgént tartalmazó hslt egerek belső fül 

preparátumait felhasználva. Az embrionális (17 napos), illetve újszülött egerekből (0-

2 napos) izolált belső füleket 4%-os PBS-paraformaldehidben fixáltuk, paraffinba 

ágyaztuk, szeleteltük (10 µm), majd deparaffinizáltuk.  

Scanning elektron mikroszkópos analízishez az egér fejeket (P1) 4%-os PBS-

paraformaldehid oldatban fixáltuk és paraffinbe ágyaztuk. Koronális szekció 

készítése után a szövettömböket deparaffinizáltuk és 4%-os ozmium tetraoxiddal 

fixáltuk. A mintákat dehidráltuk, CO2-ban szárítottuk, arany-palládiummal vontunk be 

és Hitachi S4000 scanning elektron mikroszkóppal 5 kV-on vizsgáltuk. 

Transzmissziós elektron mikroszkópos analízishez a temporális csontot 

eltávolítottuk a fejről és Karnowsky’s oldatban fixáltuk, majd 2 órára 1%-os OsO4-
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ben utófixáltuk, alkohol sorozatban és acetonban dehidratáltuk és Spurr’s gyantába 

ágyaztuk. Vékony szekciókat (150 nm) vágtunk, amelyeket uranil acetáttal és ólom 

citráttal festettük, majd JEOL JEM-1230 Transzmissziós Elektron Mikroszkóppal 

elemeztünk.  

Röntgen fotóelektron spektroszkópiához (XPS) az egérfejeket Tissue-Tek O.C.T. 

keverékben fagyasztottuk, majd vágtuk addig, amíg a zsákocskát elértük. Az XPS 

analízisekhez Kratos Axis Ultra XPS spektrométert használtunk ~5x10-9 Torr 

alapnyomáson. Minden spektrumot CasaXPS szoftverrel analizáltunk (CasaXPS 

Version 2.3.10, 1999-2005). Az XPS adatok illesztése Shirley háttér kivonással 

történt.  

In situ hybridizáció 

Az egér fejeket (ED17 és P0) 4%-os PBS-paraformaldehidben fixáltuk és 10 µm 

vastag koronális szekciókat vágtunk majd poly-L-lysine-nel kezelt tárgylemezre 

helyeztük. MAXIscript in vitro transcription kit (Ambion) felhasználásával P33-jelölt 

nem kódoló és kódoló cRNS próbákat (mNoxo1 cDNS 431-630 bázispár) 

készítettünk. A próbákat a szövetmintákkal hibridizáltuk mRNS locator kit (Ambion) 

segítségével. A mintákat hematoxilinnel és eozinnal festettük majd fotoszenzitív 

emulzióval exponáltuk.  

 

Sejtkultúra, DNS konstrukciók, transzfekció, szuperoxid mérés 
A HEK293T sejteket Dulbecco által módosított Eagle-féle médiumban növesztettük, 

amely 10% magzati tehén szérumot, penicillint (100 unit/ml), streptomycint (100 

µg/ml), és 4 mmol/liter L-glutamin kiegészítést tartalmazott. PCR technikát 

alkalmazva belső, átfedő primerek használatával humán és egér Noxo1hslt mutáns 

cDNS-eket készítettünk. A cDNS-eket a Kozak szekvenciával együtt a pcDNA3.1-

vektorba klónoztuk. Azért, hogy stabil klónokat kapjunk a HEK293 sejteket a 

transzfekciót követő második naptól 400µg/ml genetricin jelenlétében szelektáltuk, 

melynek köszönhetően 10 nappal a transzfekció után 13 túlélő kolóniát izoláltunk.  

A ROS termelést peroxidáz-függő kemilumineszcenciával, luminollal mértük 

Luminometer Wallac 1420 Multilabel Counter (PerkinElmer Life Sciences) 

felhasználásával. A szuperoxid termelés méréséhez a sejteket 96 vagy 48 lyukú 
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mikrotiter lemezekbe osztottuk és a szuperoxid termelést a 100µM ferricytochrome c 

SOD-függő redukciója alapján 550 nm-en mértük Hank-féle kiegyenlített sóoldatban 

(HBSS) 6 unit/ml tormaperoxidáz és 250µM luminol jelenlétében, illetve a nélkül. 

Noxa1 knockout egér modell készítése 
A Noxa1 próba, nagy sűrűségű filteren végzett hibridizációjával az RPCI - 21 

nőstény (129S6/SvEvTac) egér PAC könyvtárban végeztük a Noxa1 gén keresését. 

PAC vektor RP21-96I18 tartalmazta az egér Noxa1 gént és ezt használtuk a bal 

(2331bp) és jobb kar (3551bp) amplifikálásához. A karokat pRAY-2 vektorba 

klónoztuk. 

A Noxa1 gén II–VI-os exonjának helyettesítéséhez létrehoztunk egy 

vektorkonstrukciót, melynek NotI restrikciós enzimmel történt linearizációját 

követően a 129SvJ embrionális őssejtek elektroporálásával Noxa1-hiányos egeret 

hoztunk létre. Noxa1-hiányos egér készítéséhez 129SvJ embrionális őssejteket 

elektroporáltunk NotI enzimmel linearizált vektor konstrukcióval (9954bp). A 

genetricin rezisztens klónokat PCR és Southern hibridizáció segítségével 

ellenőriztük  

p22phox transzgenikus egértörzs 
A CBA promóter régiót pSTEC-1 vektorba klónoztuk. A p22

phox
 cDNS-t a CBA promóter és 

az SV40 polyA szignál közé klónoztuk Az expressziós kazettát (1907bp) KpnI restrikciós 

enzimmel vágtuk, majd megtermékenyített oocyták pronukleuszába (C57BL/6 X SJL.F2) 

mikroinjektáltuk. A transzgén jelenlétét PCR reakcióval mutattuk ki. A transzgén pozitív 

egereket homozigóta nmf333 egerekkel kereszteztük két egymást követő generáción 

keresztül, hogy transzgén pozitív Noxo1
hslt

/Noxo1
hslt

 genotípusú egereket kapjunk. 

NBT teszt 

Vadtípusú illetve nmf333 mutáns egerek farok vénájából vérmintát gyűjtöttünk. A 

vért mikroszkóp tárgylemezre szélesztettük és 10µg/ml PMA (phorbol 12-myristate 

13-acetate) jelenlétében, illetve a nélkül 45 percig inkubáltuk 37°C-on. PBS-sel 

óvatosan megmostuk a sejteket és 37°C-on 15 percig inkubáltuk HBBS-sel, amely 

0.5 mg/ml nitroblue tetrazoliumot (NBT) tartalmazott. Az inkubációt követően a 
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sejteket PBS-sel mostuk és 100% metanollal fixáltuk. Az NBT-pozitív (a citoplazma 

szürkéskék festődése) granulociták százalékos arányát meghatároztuk.  

 
EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

 
Noxo1 mutáns egértörzsnek azonosítása és karakterizálása 

In vitro eredményeink alapján feltételeztük, hogy a Nox3 funkcionális komplexet 

alkot a NADPH oxidáz organizátor 1 (Noxo1) és aktivátor 1 (Noxa1) fehérjékkel 

valamint a p22phox szabályozó alegységgel. Az egér Nox3 génjében korábban már 

kimutatott mutáció egyensúly zavart okoz. Ez alapján feltételeztük, hogy a Noxo1 

mutációja hasonló fenotípust produkál. Az adatbázisban kerestünk olyan egereket, 

amelyek egyensúly zavarban szenvednek. Azonosítottunk egy ún. ‘head slant’ (hslt) 

egértörzset, amelynek a Noxo1 génjében spontán mutációt mutattunk ki. A 

homozigóta hslt törzs egyensúly zavara már 4 nappal születés után megfigyelhető 

volt. Az újszülött állatok a hátukra téve nem fordultak vissza ventrális pozícióba. 18 

napos kortól pedig már egyértelműen megfigyelhető volt az oldalra fordult fej- és 

testtartás továbbá talajfogási reflexük esés közben eltérő volt a kontrolokhoz képest. 

A mutáns állatok nem voltak képesek vízben tájékozódni, így alámerültek. Ezért ezt 

a fenotípust “úszni-nem tudó” fenotípusnak neveztük el. Hisztológiai vizsgálatokat 

végeztünk 17 napos embriók és újszülött (0-2 napos) egerek belső fülén von Kossa 

festést alkalmazva. Noxo1hslt/Noxo1hslt egerekben a kalcium karbonát kristályok 

teljes hiányát állapítottuk meg. A scanning elektron mikroszkópos vizsgálat nemcsak 

alátámasztotta az otolith kristályok hiányát a Noxo1hslt/Noxo1hslt állatokban, de a 

szőrsejtek felett érdekes korall-szerű képződményeket is kimutatott. Az 

immunohisztológiai analízis rávilágított arra, hogy a konglomerátumok OC-90/95 

proteint tartalmaznak és feltehetően megragadtak az otolith kristály fejlődése során 

a kalcium karbonát beépülése előtti stádiumban. 

 

A Noxo1 biológiai fontosságának meghatározása 

Ahhoz, hogy egyértelműen be tudjuk bizonyítani, hogy a megfigyelt súlyos 

egyensúlyzavart valóban a Noxo1 génben jelen lévő mutáció okozza nem pedig egy 
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kapcsolt gén, transzgén bevitelét alkalmaztuk. Olyan egereket hoztunk létre, melyek 

Noxo1 transzgénjének működése CMV promóter által szabályozott. Ezeket a 

transzgénikus egereket Noxo1hslt/Noxo1hslt egerekkel kereszteztük két egymást 

követő generáción keresztül, hogy Noxo1 transzgén pozitív Noxo1hslt/Noxo1hslt 

egereket kapjunk. 14 Noxo1 transzgén pozitív Noxo1hslt/Noxo1hslt állatot 

azonosítottunk vad fenotípussal. Ezek az állatok képesek voltak úszni, továbbá a 

von Kossa festés helyreállt otolith kristályokat mutatott, amelyből azt 

következtethetjük, hogy a transzgén kifejeződése helyreállította a defektust a 

Noxo1hslt/Noxo1hslt egerekben. Ez bizonyítja, hogy valóban a Noxo1 mutáció felelős 

az egyensúly zavarért a hslt egértörzsben. 

 

A vesztibuláris NADPH oxidáz (Nox3) karakterizálása in vivo 

Vizsgáltuk, vajon a Noxo1 hslt mutációja megakadályozza-e a Nox3-Noxo1 

enzimkomplex ROS termelését. Sejteket egér Nox3 jelenlétében, Noxo1wt, illetve 

Noxo1hslt plazmidokkal transzfektáltunk a Nox aktivátor 1 (Noxa1) hiányában, vagy 

jelenlétében. Szuperoxid termelést a ferricytochrome c SOD-függő redukciója 

alapján mértünk. A Noxa1 fehérjét választottuk potenciális aktivátor alegységnek a 

Nox3 komplexhez, mivel szintén expresszálódik embrionális belső fülben és a másik 

ismert Nox aktivator, p67phox, hiányos chronic granulomatous disease (CGD) 

betegeknek nincs egyensúly zavaruk. Az egér Nox3 maximális szuperoxid termelés 

eléréséhez szükség volt mind az egér Noxo1wt és Noxa1 együttes jelenlétére. 

Továbbá a Noxo1wt helyettesítése Noxo1hslt plazmiddal drasztikusan csökkentette a 

Nox3 enzim aktivitását, függetlenül az alegységek kombinációjától.  

 
Noxa1 KO egérmodell 

In vitro tanulmányok kimutatták, hogy hasonlóan a Nox1-hez és Nox2-höz, a Nox3 is 

igényel Nox aktivátort (Noxa1-et vagy p67phox-ot) transzfektált HEK293 sejtekben. 

Korábbi kísérleteink alapján feltételeztük, hogy ez a fehérje a Noxa1. Hogy a 

hipotézist teszteljük Noxa1 hiányos egeret készítettünk. Korábban kimutattuk, hogy 

a Noxa1 N-terminális része elengedhetetlen a fehérje megfelelő funkciójához, ezért 

úgy döntöttünk, hogy ezt a régiót célozzuk meg. A Noxa1 génhiányos egerek 
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tanulmányozása rendkívül hasznos információkkal fog szolgálni a Nox1 komplex 

működését illetően is, hiszen ez a fehérje szintén a Noxa1-et használja aktivátor 

alegységként. 

 
p22phox mutáns egértörzsnek azonosítása és karakterizálása 

A Noxo1 és a Nox3 fehérje együtt nem elegendő ROS-termelésre transzfektált 

sejtekben. Valószínűsíthető tehát, hogy vagy a p22phox vagy egy másik protein 

hasonló funkcióval nélkülözhetetlen alegysége a vesztibuláris NADPH oxidáznak. 

Egy egyensúly zavaros, nmf333 egértörzs fenotípusos allélját ugyanarra a régióra 

lokalizálták ahol a p22phox gén (CYBA) is található (chr. 8, ~67 cM). Erre a 

fenotípusra az jellemző, hogy körülbelül 4 hetesen az egereknek ferde fej- és 

testtartásuk van. Feltételeztük, hogy az nmf333 mutáns egér p22phox génjében 

mutáció található, ezért megrendeltük az nmf333 egértörzset a Jackson 

Laboratóriumból további vizsgálatok céljából. A szekvenálás egyértelművé tette, 

hogy a mutáció valóban a p22phox génben található. A 361-es pozíciójú timidin 

helyén citozin található, amely tirozinról hisztidinre változtatta a 121-es pozíciójú 

aminosavat. Kíváncsiak voltunk, vajon a mutáció funkcióvesztéssel jár-e együtt. 

Ehhez a gyakran használt nitroblue tetrazolium NBT tesztet alkalmaztuk, amely 

kimutatja a fagocita NADPH oxidáz komplex funkcióvesztését Neutrofil sejtekben. A 

homozigóta egerek vérén készült NBT teszt negatív eredményt mutatott. 

Készítettünk egy konstrukciót, amely a mutáns proteint tartalmazta és p22phox 

hiányos betegből származó EBV transzformált B sejtekben túltermeltettük. Míg a 

vadtípusú p22phox proteint expresszáló konstrukció visszaállította a p22phox hiányos B 

sejtek fenotípusát, a mutáns proteint tartalmazó konstrukció nem tette lehetővé a 

szuperoxid termelés helyreállítását. Ezeken az egereken is elvégeztük az úszás 

tesztet, a teszt hasonló eredményt mutatott, mint a Noxo1 hiányos állatok esetében. 

Ezek alapján azt feltételezhetjük, hogy a p22phox a vesztibuláris NADPH komplex 

része. Ahhoz, hogy ezt bebizonyítsuk p22phox transzgenikus konstrukciót 

készítettünk, amelyet nmf333 egerekben termeltettünk túl. Ha a transzgén 

túltermelése helyreállítja a fenotípust az bebizonyítja, hogy a p22phox szükséges 

partnere a Nox3-nak, továbbá fontos eszköz lesz a Nox1 fehérje vizsgálatában a 
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vastagbélben, ugyanis a Nox1 feltehetően szintén a p22phox fehérjét használja 

alegységként a működéséhez.  

Ezek az eredmények igazolják, hogy a Noxo1 a vesztibuláris NADPH oxidáz 

enzimrendszer organizáló alegysége, valamint adatokkal szolgáltak arról, hogy a 

p22phox és feltehetően a Noxa1 is a vesztibuláris ROS képző enzimrendszer része 

(1. ábra). Ezek az eredmények segítik a belső fül fejlődésének jobb megismerését 

és további információt nyújtanak a reaktív oxigén gyökök biológiai funkciójáról. 

 
1 ábra. A vesztibuláris NADPH oxidáz enzim komplex az ismert és feltételezett alegységekkel. 
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