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1. Bevezetés 
 
 
A világon előforduló halálozások egyik vezető oka a szív coronária ereinek elzáródását 

követő szövetelhalás. Mivel a szív képtelen megfelelő regenerációra, a szívinfarktust túlélő 

betegek többége chronikus szívelégtelenségben szenved. A felnőttkori eseteken túlmenően a 

fertőző betegségek mellett a szívmegbetegedések felelősek az egy éves koron belüli 

elhalálozások jelentős részéért is. 

 Jelenlegi kutatások kimutatták, hogy a szívben, illetve a szíven kívül található 

őssejtek (stem cells) nagy mértékben hozzájárulnak a szív normál sejtháztartásának 

fenntartásához. Sajnálatos módon azonban az endogen őssejtek az acut coronária ér elzáródás 

utáni sejtpusztulás pótlására alkalmatlanok. Bár az őssejtek direct szívbe való injektálása 

bizonyos szinten javíthatja a szívregenerációt, az autológ vagy donor őssejtek izolálása 

körülményes, és járulékos immunszuppresszió alkalmazását igényli. Ezen technikai 

nehézségek mindezideig megakadályozták az őssejt therápia széleskörű elterjedését.  

 Elfogadott tény, hogy a szívfejlődés során fontos szerepet játszó molekuláris 

szabályozó mechanizmusok fontos szerepet játszanak a szívsejtek újraprogramozásában, és a 

szív szöveti állományának védelmében. Ezért, az őssejt therápia alternatívájaként 

feltételezzük, hogy bizonyos kismolsúlyú szekretált fehérjék alkalmazása alternatívaként 

szolgálhat a szív regenerációs folyamatainak serkentésére. Emellett valószínűnek tartjuk azt 

is, hogy az ilyen kismolekulák által irányított szignál-transdukciós mechanizmusok mélyebb 

szintű tanulmányozása további therápiás módszerek kifejlesztéséhez vezethet. 

 A szív genetikai fejlődésében részt vállaló gének felkutatására irányuló 

tanulmányaink során kiderítettük, hogy thymosin β4 (TB4), egy 43 aminósav hosszúságú 

szekretált peptid jelentős mennyiségben fordul elő az embryonális és felnőtt agy, thymus és 

szív szövetekben. 

 TB4-nek számos funkciója van. A legismertebb közöttük a G-actin monomerek 

sequestrálása, ami az actin-cytoskeleton rendszer által irányított biológiai folyamatokra van 
befolyással. A sejtmozgásra gyakorolt hatása mellett a molekula szerepet játszik a Rho-függő 

génkifejeződések, és az actin által irányított sejtmagi chromatinmodellezés szabályozásában 

is. Bár tudjuk, hogy TB4 segíti a bőr és cornea sebgyógyulási folyamatait, a felnőtt szervekre 

és szövetekre gyakorolt hatásának molekuláris szintű tisztázása mind a mai napig megoldásra 

vár. 
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2. Kutatási Célkitűzések 

 

 1. TB4 szívfejlődes során történő kifejeződésének és a szívsejtek 
mozgására, illetve proliferációjára gyakorolt hatásának in vitro vizsgálata. A 

vizsgálat célja TB4 embryonális szövetekben való kifejeződésének pontos meghatározása, 

valamint egy megbízható, a kis molsúlyú fehérjék sejtszintű és molekuláris változásainak 

vizsgálatára alkalmas in vitro rendszer kifejlesztése. 

 

 2. TB4 felnőtt infarktusos szívre kifejtett molekuláris és funkcionális 
hatásának in vivo vizsgálata. A felnőttkori infarktusos és a congesztív 

szívelégtelenségek alapproblémáját a megfelelő módon működő egészséges szívizomsejtek 

alacsony száma képezi. Az elpusztult szívsejtek pótlása ennek megfelelően az egyik 

legfontosabb feladat a károsodott szív helyreállításában. Ennek megfelelően, a szívizomsejtek 

védelmi rendszerének átfogó és módszeres molekuláris szintű megismerése kulcsfontosságú 

tényező a további új therápiás módszerek kifejlesztésében. 

 

 3. TB4 koszorúér regenerációra kifejtett hatásának in vivo vizsgálata 
felnőtt oxigénhiányos szívben. A coronária erek állapota sziginifikáns befolyással bír a 

szív általános funkciójára. Az erek megfelelő mertékű újranövekedése nélkül tartós 

regeneráció nem érhető el. Ezen célkitűzés során TB4 szív coronáriák növekedésére 

gyakorolt in vivo hatását vizsgáltuk felnőtt infarktusos egerekben. 

 

 4. TB4 felnőtt szíveredetű őssejtekre gyakorolt direkt hatásának in vivo 
vizsgálata. Napjainkban számos kísérlet irányul különböző, a szív károsult sejtjeinek 

helyettesítésére alkalmas őssejtek felkutatására. Legújabb eredmények szerint a felnőtt halak 

képesek a szív epicardiumában található őssejtek aktivizálására, és ezáltal az embryonális 

fejlődési programuk újraindítására. Ez a folyamat a coronária erek közvetlen 

újranövekedését, és ezáltal a felnőtt szívizom nagymértékű regenerációját eredményezi. 

Mivel a felnőtt emlős szív ilyen típusú regenerációra képtelen, a magasabb rendű 

szervezetekben therápiás úton létrehozott őssejtaktivació nagy tudományos és gyakorlati 

jelentőséggel bírhat. 
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3. Kísérleti Módszerek 

 

 3.1. RNS Hibridizáció 

Az E 9.5-12.5 whole-mount illetve radioaktív RNS hybridizációs kísérleteinket 

digoxigeninnel illetve 35S-tel jelölt ribopróbák felhasználásával végeztük. A ribopróbákat 

egér TB4 cDNS-ének 3' UTR felhasználásával szintetizáltuk. Az adott regió TB4-re 

specifikus, a TB4-hez nagy mértékben hasonló Thymosin β10 cDNS szekvenciájával nem 

mutat egyezést. 

 

 3.2. Sejtvándorlás collagén gélen történő vizsgálata 

E 11.5 egér szív "outflow tract" régiójának sebészti úton való eltávolítása után a szöveteket 

endotheliális réteggel lefelé irányítva hidratált collagén gélpárnák felszínére helyeztük. 10 óra 

inkubáció után az explantátumot külsőleg adagolt 30 ng mennyiégű TB4 fehérjével, illetve 

100 nM wortmannin-nal vagy PBS-sel kezeltük. A kultúrákat 3-9 napos inkubáció után 4% 

paraformaldehiddel fixáltuk, majd a sejtmozgás nagyságát computeres mérési eszközökkel 

analizáltuk. 

 

 3.3. Felhasznált állatok és sebészeti beavatkozások 

C57BL/6J típusú 13-16 hetes egerek bal oldali coronáriájának leszálló ágát sebészi úton 

elkötöttük. Az egerek egy részét közvetlenül a műtét után 200 ng TB4-gyel intracardiálisan 

(IC), 150µg TB4-gyel intraperitoneálisan (IP), illetve egyidejűleg (IP/IC) beoltottuk. 

Kontolként PBS-t alkalmaztunk. Az IP oltásokat három naponként ismételtük. A PKC 

aktivitás in vivo gátlására 10 µg Bisindolylmaleinimide-I hydrochloridot alkalmaztunk. A 

sebészi úton eltávolított szívszöveteket a további vizsgálatoknak megfeleően kezeltük és 

raktároztuk. 

 

 3.4. Szívfunkciók echocardiográfiás vizsgálata 

A szisztolés funkció meghatározását M-módú, illetve 2-dimenziós echocardiográfia 

segítségével végeztünk. A mérési eredmedmények a vakon végzett két független scan hat 

különböző szívciklusának átlagos értékét mutatják. A mérés helyének referenciájául a 

papilláris izomzat szolgált. A vég-diasztolés érték (EDD) a maximális bal kamrai diasztolés 

dimenziónak, míg a vég-szisztoles érték (ESD) a maximális bal kamrai szisztoles 

dimenziónak felelt meg. A frakciós rövidülés (FS) kiszámítása az FS = EDD - ESD / EDD x 
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100% képlet alapján, az ejekciós frakció (EF) meghatározása pedig a 2-dimenziós mérések 

felhasználásával történt. 

 

 3.6. cDNA microarray 

Az ugyanazon szív infarktusos és egészséges területeiből nyert RNS mintákat Trizol reagens 

segítségével izoláltuk 24 órával a TB4 kezelés után. Az RNS minőségi és mennyiégi 

meghatározására egér Affymetrix Genome 430 2.0 array-t használtunk. A négy-négy 

független kísérletes és kontrol minta eredményének feldolgozása GeneChip Operating 

Software (GCOS, Affymetrix), GeneSpring 7.0 (Silicon Genetics), Significance Analysis of 

Microarrays (SAM, Stanford University, Palo Alto, California, USA), és Spotfire Decision 

Site 8.2 (Spotfire) programokkal történt. Szignifikáns különbségnek a több mint 1.5-szörös 

génexpressziós változást minősítettük. A p érték kevesebb mint 0.05 volt. 

 

 3.7. Real-time RT-PCR 

A real-time RT-PCR reakciókat 50 ng TB4-gyel illetve PBS-sel kezelt szív mRNS 

felhasznásásával végeztük. A Marcks és 18s kontrol TaqMan One-Step RT-PCR Master Mix 

reagenseket az Applied Biosystems-től (Foster City, CA) vásároltuk és ABI 7000 cycler-en 

analizáltuk. 

 

 3.8. Epicardiális őssejtek izolálása 

Felnőtt egér szívek óvatos PBS-sel töténő átmosása és 0.5%-os collagenase II-vel történő 

emésztése után a sejteket 2500 rpm-el lecentrifugáltuk. A kisméretű epicardiális őssejteket p-

Marcks/FITC antitestekkel inkubáltuk. MoFlo Laser sorter-en való izolálás után a sejteket 

gelatinnal vagy matrigellel kezelt tárgylemezen sejtkultúrás inkubátorban növesztettük, majd 

immuncytokémiai módszerekkel vizsgáltuk. 
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4. Kutatási Eredmények 
 

4.1. TB4 szívfejlődés során történő kifejeződésének és a szívsejtek 
mozgására, illetve proliferációjára gyakorolt hatásának in vitro vizsgálata 
 

 4.1.1. TB4 peptid kifejeződése az embryonális szívfejlődés során 

Míg a TB4 fehérje agyi kifejeződése jól ismert, a szív és érrendszeri fejlődés során betöltött 

szerepe nem tisztázott. Az E 10.5 korú egereken végzett "whole mount" in situ hibridizációs 

vizsgálataink kimutatták, hogy a peptid a fejlődő szív bal kamrájában, a jobb kamra külső 

peremén, valamint az "outflow tract"-nak nevezett területeken található meg elsősorban. A 

rádioaktív in situ hibridizációs analíziseink eredményeként megállapítottuk, hogy az előbbi 

területeken kívül TB4 fontos szerepet játszhat a szívbillentyűk fejlődésében is. Számos TB4 

pozitív billentyűi sejt az endotheliális markereken kívül izom-actin pozitivitást is mutatott. 

Ennek alapján feltételezzük, hogy TB4 a kezdetleges billentyű párnák myocardiális sejtjeinek 

vándorlásáért is felelőssé tehető. Az E 9.5 - E 11.5 embryók szív kamrai szeptumában, a 

kamrai külső izomrétegekben, valamint az "outflow tract" másodlagos szívterületekről 

odavándorolt szívizomsejtjeiben talált megemelkedett TB4 szint szintén a molekula 

embryonális fejlődés során betöltött meghatározó szerepére utal. 

 

 4.1.2. TB4 elősegíti a szívizomsejtek in vitro vándorlását és túlélését  

A szívizomsejtek vándorlásának meghatározására collgén gél assay-t alkalmaztunk. Ez a 

módszer a különböző sejttípusok mozgásának és átalakulásának három dimenziós 

rendszerben való vizsgálatát teszi lehetővé. A szívizom sejtjei normális körülmények között 

ebben a környezetben csak nagyon minimális sejtmozgásra képesek. Ezzel szemben, a TB4 

alkalmazása megdöbbentő módon megemelte a ritmikusan összehúzódó szívizom-actin 

pozitív embryonális és posztnatális sejtek számát, és a szívizomsejtek vándorlását. A 

sejtelhalás, illetve a sejtproliferáció mértékének megállapítására alkalmas TUNEL és 

phospho-Histone H3 immunoassay vizsgálatok egyik esetben sem mutattak szignifikáns 

eltérést a kezelt és kontrol kísérletek között.  

 

 

 

 



 28 

 4.1.3. TB4 segíti az embryonális endotheliáls sejtek in vitro vándorlását, 
proliferációját és a felnőtt coronária endothel sejtek capilláris formációját 

Az embryonális és felnőtt szívben megtalálható endotheliális sejteken végzett kísérleteink 

során kiderült, hogy a szívizomsejtekhez hasonlóan TB4 pozitív hatással van az endotheliális 

sejtek vándorlására is. A molekula nemcsak a sejtek mozgását segítette, hanem 

szignifikánsan emelte a mobilis endotheliális kerek sejtek számát is a három dimenziós 

collagén rendszerekben. Míg TUNEL assay során sejtelhalásra vonatkozó eltérést nem 

tapasztaltunk, a phospho-histone H3 és BrdU vizsgálati eredmények a szív endotheliális 

sejtjeinek szignifikáns proliferációját mutatták. Mindezek mellett TB4 szignifikánsan növelte 

a humán coronária endotheliális sejtek (HCEC) matrigélen lezajló capilláris képződését, ami 

egyértelműen a peptid esteleges coronária érnövekedést serkentő tulajdonságára utal. 

 

4.2. TB4 felnőtt infarktusos szívre kifejtett molekuláris és funkcionális 
hatásának in vivo vizsgálata. 
 

 4.2.1. TB4 gátolja a szívizomsejtek elhalását és növeli az infarktus utáni 
szívfunkciós paramétereket 

Az in vitro végzett kíserletes eredményeink egyertelműen felvetették a kérdést, hogy vajon az 

általunk vizsgált kismolekula képes-e a sejtkultúrás eredményekhez hasonló 

szívsejtaktivációra in vivo körülmények között. Kísérleteinkhez szívinfarktuson átesett felnőtt 

egereket alkalmaztunk. Közvetlenül a sebészi beavatkozás után az állatokat 

intraperitoneálisan (IP), intracardiálisan (IC), illetve mindkét módon (IP/IC) TB4-el illetve 

PBS-sel megkezeltük, majd két és négy hét múlva ultrasonogrammal megvizsgáltuk. Négy 

héttel az infarktus után a kontrol állatok átlagos FS-ja 23.2 +/- 1.2% (n=22, 95% confidence 

intervallum) volt. Ehhez képest a TB4-gyel kezelt kísérletes állatok 37.2 +/- 1.8 % (n=23, 

95% confidence intervals; p<.0001) FS-ot mutattak. Az EF értéke a TB4-el kezelt egerekben 

57.7 +/- 3.2 % (n=23, 95% confidence interval; p<.0001), a kontrol állatokban pedig 28.2 +/- 

2.5 % (n=22, 95% confidence interval) volt. A 60% illetve 100%-os FS és EF értékövekedés 

egyertelműen arra utal, hogy TB4 a várakozásoknak megfeleően valóban képes a szívfunkció 

növelésére felnőtt emlősökben, bár az eredmények valamelyest elmaradnak a sham operáción 

túlesett állatok funkciós értékeitől (~60% FS; ~75% EF). Fontos megjegyeznünk, hogy a TB4 

indukálta szívfunkció növekedés független volt a kezelés módjától (IP vagy IC), ami 

elsősorban TB4 közvetlen szívsejtekre gyakorolt hatásával magyarázható. A szív szöveteinek 
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trichrome festéssel történő vizsgálata (függetlenül a kezelés módjától) az infarktusos 

hegszövet csökkenését mutatta, ami egyértelműen megfelelt a korábbi echocardiográfiás 

eredményeinknek. Ezen túlmenőleg, bár immunhisztológiai vizsgálataink nem jeleztek 

eltérést a szívben zajló sejtproliferáció mértékében, a szívizom TUNEL assay-vel történő 

vizsgálata a szívizomsejtek elhalásának szignifikáns csökkenését mutatta közvetlenül 24 

órával az infarktus kialakulása után. 

 

 4.2.2. TB4 képes az ILK illetve Akt/Protein Kinase B fehérjék aktiválására 

TB4 szívre gyakorolt hatásnak pontosabb molekuláris szintű megértése céljából további 

vizsgálatokat indítottunk a peptiddel közvetlenül érintkezésbe kerülő fehérjék felkutatására. 

Munkánk során létrhoztunk egy T7 cDNS fág display könyvtárat, aminek segítségével 

kiderítettük, hogy az adott peptid képes egy, a focal adhesion complexet alkotó fontos kináz, 

Integrin Linked Kinase (ILK), és az ahhoz kapcsolódó fehérje PINCH közvetlen megkötésére 

actin mentes környezetben. PINCH és ILK tudottan fontos szerepet játszik a sejtmozgás 

szabályozásában és mindemellett egy, a sejttúlélést nagymértékben segítő fehérje, a Protein 

Kinase B, vagy másnéven Akt aktiválásában. C2C12 sejteken történő Western blot 

vizsgálataink rámutattak, hogy TB4 közvetlen sejtkultúrás mediumba történő adagolása emeli 

az ILK szintjét, és ezzel egyidejűleg az Akt foszforiláció mértékét is. A TB4 indukálta in 

vitro biológiai hatás wortmanninnal (ILK-t közvetlenül aktiváló Phosphatidylinositol 3-

Kinase-t (PI3K) gátló szerrel) egyértelműen gátolható volt. Hasonlóan a sejtkultúrában 

végzett kísérleteinkhez, a TB4-gyel kezelt infarktusos egerek szívizomszövetén végzett 

Western blot eredményeink emelkedett ILK szintet és megnövekedett Akt foszforilációt 

mutattak. Ezen eredményeink egyertelműen arra utalnak, hogy nagy valószínűséggel a TB4 

mediálta ILK illetve Akt aktiváció lehet az egyik felelős tényező az általunk észlelt 

szignifikáns szívizomsejt elhalás csökkenéséért. 

 

4.3. TB4 koszorúér regenerációra kifejtett hatásának in vivo vizsgálata felnőtt 
oxigénhiányos szívben 

 

 4.3.1. TB4 növeli a coronaria erek növekedésének mértékét, és segíti a felnőtt 
epicardium teljes szervre kiterjedő in vivo megvastagodását  

Miután az in vitro végzett kísérleteink egyértelműen a molekula általános érregeneráló hatása 

mellett szóltak, élő állatban is leteszteltük a hipotézisünk helyességét. A korábban ismertetett 
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emlős szívinfarktus modelünk Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule-1 (Pecam-1) és 

Simaizom Specifikus α-Actin (sm α-actin) antitestekkel végzett immunhisztokémiai 

vizsgálatakor kiderült, hogy TB4 peptid valóban képes a szív capilláris erei számának in vivo 

növelésére. Ezen hatások mind az infarktus közvetlen határzónájában, mind az egészséges, 

távolibb szívizömszövetekben megfigyelhetőek voltak. A coronária erek fejlődéstani 

vizsgálataiból köztudott, hogy azok nagy valószínűséggel az embryonális epicardiális 

szövetekből származnak. Lepinia és társai által végzett jelenlegi kutatások szerint a halak 

epicardiális sejtjeinek aktiválódása a felelős a felnőtt állatok szokatlan szívregenerációs 

képességéért. A megfigyelt változások nagy mértékben hasonlítanak a fejlődő embryókban 

lezajló morfológiai átalakulásokhoz. Ezen eredmények szerint feltételezhetjük, hogy az 

emlősök epicardiumának esetleges emryonális módon való aktiválása képes lehet a felnőtt 

szív hypoxiát követő regenerálására. A TB4-el végzett epicadium specifikus Blood 

Vessel/Epicardial Substrate (Bves) antitesttel történő immunhisztokémiai vizsgálatok 

egyértelműen bebizonyították, hogy a molekula képes a felnőtt szív embryonalis 

folyamatainak újraindítására, ami (hasonlóan a halaknál megfigyeltekhez) 72 órával TB4 IP 

adagolása után egy, az egész szervet érintő globális epicardiális szövetmegvastagodásban 

mutatkozott meg. További eredményeink kiderítették, hogy a folyamat egészséges szívben is 

előidézhető.  

 

 4.3.2. TB4 képes a felnőtt egér epicardium embryonális fejlődésre jellemző 
génjeinek in vivo aktiválására 

Előző kísérleteink bebizonyították, hogy TB4 segíti a szív capillárisnövekedését. A háttérben 

meghúzódó molekuláris mechanizmusok vizsgálata során kiderítettük, hogy a peptid 

szisztémás adagolása már 24 órán belül képes az embryonális génprogram aktivizálására. Az 

epicardium globális morfológiai átalakulása azonban csak 72 órán belül volt detektálható. 

Nevezetesen, 24 órával az intraperitoneális TB4 kezelés után a VEGF, VEGF Receptor (Flk-

1) és TGF-béta fehérjék szignifikáns szitű emelkedése mellet az FGF-17, FGFR-2, FGFR-4, 

valamint a JNK, Erk1/2, iNOS, eNOSés nNOS fehérjék valamivel kisebb mértékű 

növekedést mutattak. A 72 órás kezelést követő immunhisztokémiai elemzések arra utalnak, 

hogy a fenti változásokért elsősorban az adott fehérjék epicardiális kifejeződése felelős. Az 

eredményeink szoros egyensúlyban vannak a felnőtt halak regenerációja során 

tapasztaltakkal. Ezen megfigyelések a coronária erek újranövekedésének, és a szív 

regenerációjának TB4 indukálta korai molekuláris támogatását bizonyítják. 
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 4.3.3. TB4 emeli az epicardiumban található Marcks pozitív sejtek számát és 
serkenti a Protein Kinase C (PKC) fehérje aktivációját  

Munkánk további részében TB4 kezlésre érzékeny, az epicariumban is kifejeződő újabb 

fehérjék meghatározására áltlános cDNS microarray vizsgálatokat végeztünk. Az 

érnövekedést segítő génekre koncentrálva kimutattuk, hogy a Myristoilated alanine-rich C-

kinase substrate (Marcks) nevű fehérje szintje 2.8-szorosára emelkedik a TB4-gyel kezelt 

állatokban. Marcks-ról köztudott, hogy PKC közvetlen intracelluláris szubsztrátja, pozitív 

hatással van az érnövekedésre, és szintje határozottan emelkedett a vasculáris endotheliális 

sejtekben. Ezen túlmenően tudjuk, hogy az aktivált PKC közvetlenül képes a Marcks fehérje 

foszforilációjára, aminek kimutatása a PKC aktivitás gyakran alkalmazott indirekt markere. 

A sejtkultúrás és közvetlen infarktust szenvedett emlős szíven végzett in vivo kísérleteink 

kimutatták, hogy TB4 képes Marcks foszforilációjának indukálására, ami a TB4 által 

közvetített PKC aktiváció jeleként értelmezhető.  

 

 4.3.4. PKC gátlása megakadályozza az epicardium TB4 által közvetített 
embryonális programjának aktiválását 

Mivel a Marcks fehérje emelkedett szintjének és foszforilációjának helye elsősorban a szív 

epicariális sejtrétege volt, feltételeztük, hogy a PKC fehérje aktivitása egyik szükséges 

feltétele a felnőtt szív epicardiumában megfigyelt TB4 által elindított embryonális 

változásoknak. A kérdés megválaszolására a szakirodalomban gyakran alkalmazott széles 

hatású PKC inhibitort, Bisindolylmaleimide-I-et alkalmaztuk. Feltételezéseinknek 

megfelelően az in vitro végzett sejtkísérleteink kimutatták, hogy PKC gátlása 

megakadályozza a TB4 által indukált HCEC capillárisképződést. Ezen túlmenően, az élő 

állatokban alkalmazott PKC gátlás egyértelműen megszüntette a TB4 indukálta epicardiális 

szövetvastagodást, és szigifikánsan csökkentette az újonan formálódó capillárisok számát. 

Ezen eredményeink arra utalnak, hogy a TB4 indukálta PKC aktiváció a felnőtt emlős 

epicardium aktiválásának szükséges eleme. 

 

4.4. TB4 felnőtt szíveredetű őssejtekre gyakorolt direkt hatásának in vivo 
vizsgálata 

 

 4.4.1. A phospo-Marcks (p-Marcks) pozitív epicardiális sejtek simaizom illetve 
endotheliális sejtekké való átalakulásra képesek 
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A legújabb kutatási eredmények szerint a felnőtt epicardium jelentős mennyiségű heterogén 

őssejtet tartalmaz, amit az általunk VEGF, p-Marcks és Bves specifikus antitestekkel végzett 

immunhisztológiai megfigyelések is alátámasztanak. A vizsgált epicardiális sejtek között 

ugyanis gyakran találtunk VEGF pozitív és p-Marcks negatív, illetve VEGF negatív és p-

Marcks pozitív Bves fehérjét egyformán kifejező sejteket. Ennek megfelelően egyértelműen 

felmerül a kérdés, hogy vajon a p-Marcks pozitív VEGF negatív sejtpopuláció esetlegesen 

egy önállő őssejt csoportot képvisel-e. A FACS Sorter segítségével különválasztott p-Marcks 

pozitív sejtek immunvizsgálata bebizonyította, hogy az adott sejtek mind simaizom, mind 

pedig endotheliális szöveti markereket is kifejezhetnek. Ezen túlmenően, a felnőttkori szív 

capillárisainak és érett coronária ereinek vizsgálata alátámasztotta, hogy a p-Marcks 

pozitivitást mutató sejtek az ereket alkotó simaizom és endotheliális sejtrétegekben 

egyformán megtalálhatók. Ennek megfelelően, az in vitro és in vivo körülménzek között 

végzett kísérleteink egyértelműen azt bizonyítják, hogy a p-Marcks pozitív epicardiális sejtek 

úgynevezett multipotenciális sejtek, azaz, az újonan képződő szíverek endotheliális és 

simaizom rétegeinek kialakítására egyformán képesek. Ezen kutatási eredmények annál is 

inkább érdekesek, mert a coronária erek endotheliális sejtjeinek epicardiális eredetét ezideig 

nem sikerült bizonyítani.  

 

 4.4.2. TB4 képes a felnőtt szív epicardiumában található szívizom típusú 
őssejtek aktiválására 

A legutóbbi kutatási eredmények bebizonyították, hogy az epicardium nemcsak coronáriákat 

alkotó őssejteket tartalmaz, hanem hozzájárul az elhalt felnőtt szívizomsejtek közvetlen 

pótlásához is. Nevezetesen, a Wt-1 és Tbx-18 fehérjék bizonyultak a leendő myocardiális 

őssejtek megfelelő markereinek. Az általunk felismert TB4 indukálta epicardiális szöveti 

hatás eredményeként feltételeztük, hogy a fehérje alkalmas az epicardumban található 

myocardiális őssejtek aktiválására. Kísérleteink bebizonyították, hogy TB4 egyértelműen 

emeli a Tbx-18 és Wt-1 fehérjék szintjét, valamint a megfelelő izomprecursorok számát. Az 

elváltozások a PKC aktivitását gátló Bisindolylmaleimide-I kezelés hatására megszűntek. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a TB4 fehérje szisztémás alkalmazása emeli a felnőtt emlős 

szívben található myocardiális őssejtek számát. Azt is leszögezhetjük, hogy a TB4 által 

kifejtett direkt vagy indirekt PKC aktiváció fontos szerepet játszik az epicardiális eredetű 

őssejtek mozgásában és transzformációjában.  
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5. Megbeszélés 
 

Az általunk leírt kutatási eredmények bizonyítják, hogy a TB4 nevezetű 43 aminósav 

hosszúságú szekretált fehérje képes az embryonális sejtek vándorlásának és túlélésének 

aktiválására, és ezen tulajdonságát megtartva a felnőttkori szívkárosodásokat követő "repair" 

folyamatok beindítására. Kimutattuk, hogy TB4 emeli a szív regenerációjához szükséges 

fehérjék szintjét, valamint a szíveredetű epicardiális őssejtek számát. Ezen hatásait nagy 

valószínűséggel a szív korai fejlődése során fontos szerepet játszó gének újraaktiválásával éri 

el. A szívizomsejtek túlélésének növelése mellett a fehérje egyértelműen megemeli a 

szívizmokat ellátó capillárisok számát is. Munkánk során rámutattunk, hogy a TB4 által 

direkt vagy indirekt módon közvetített PKC foszforiláció az felnőtt szívben lezajló 

epicardiális sejtindukció, és ezáltal a capilláris érnövekedés elengedhetelen feltétele, valmint 

hogy a PKC indukálta Marcks pozitív sejtek nagy valószínűséggel egy általunk eddíg nem 

ismert önálló őssejtpopulációt képviselnek. 

 Elméleteink szerint a TB4 fehérje szövetregeneráló és szívfunkciót javító hatása 

legkevesebb két fokozaton át zajlik: első lépesben a fehérje képes a szívizom sejtek 24 órán 

belüli elhalásának gátlására, majd ezt követően az úgynevezett késői fázisú vagy chronikus 

regeneráció beindítására. Ez utóbbi a szíverek ujranövekedését, valamint a szíveredetű 

epicardiális őssejtek közvetlen aktiválását jelenti.  

 A szív funkcióját helyreállító therápiás beavatkozások célja a szívizomsejtek és a 

sejteket ellátó capillárisok közös regenerációjának létrehozása, ami nagy valószínűséggel a 

szív embryonális fejlődési folyamatainak újraindításával érhető el. Az itt leírt eredmények ez 

első ilyen tulajdonságokkal rendelkező molekulát ismertetik. Mivel a szívregenerációt segítő 

új therápiás módszerek kifejlesztése létfontosságú a felnőtt és gyermekkori szívbetegedések 

kimenetele szempontjából, a TB4 által indukált molekuláris folyamatok további vizsgálata 

nagy jelentőséggel bírhat. Az általunk közölt eredmények az ismertetett TB4 fehérje 

egyértelmű pre-klinikai vizsgálatát indikálják. 
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6. Eredeti Kísérletes Eredmények Összefoglalása 
 

I.  Eredményeink bizonyítják a 43 aminósav hosszúságú Thymosin β4 (TB4) nevezetű 

 kismolsúlyú fehérje jelenlétét az embryonális szívfejlődés során. 

II.  Kimutattuk, hogy TB4 segíti az embryonális szívizomsejtek vándorlását, az 

 endotheliális eredetű szívsejtek proliferációját, valamint a felnőtt coronária eredetű 
 endotheliális sejtek capilláris formációját in vitro körülmények között.  

III. Bebizonyítottuk, hogy a szisztémásan vagy lokálisan alkalmazott TB4 gátolja a 

 hypoxiát követő szívizomelhalást, és segíti a capilláris erek újranövekedését felnőtt 

 emlősökben. 

IV. Leírtuk, hogy TB4 az első olyan ismert molekula ami képes az embryonális fejlődési 

 program felnőttekben való aktiválására közvetlen szisztémás úton való injektálás után. 

V.  Kimutattuk, hogy a szisztémásan adagolt TB4 képes a szív önálló őssejtjeinek 

 aktiválására. 

VI.  Bebizonyítottuk, hogy TB4 az adagolás lokális vagy szisztémás módjától függetlenül 

 szignifikánsan emeli az felnőttkori infarktus utáni szívfunkciót. 

VII. A TB4 hatásáért felelős molekuláris változások analízise során kimutattuk, hogy a 

 molekula képes az Akt/Protein Kinase B fehérje aktiválására, és ezáltal a szívizom 

 sejtek elhalásának in vitro és in vivo megakadályozására. 

VIII. Bebizonyítottuk, hogy a TB4 által indukált Protein Kinase C aktiváció a coronária erek 

 regenerációjának, és az epicardiális őssejtek felnőtt szívben való aktivációjának 

 elengedhetetlen feltétele. 
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