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Az ultraibolya sugárzás által kiváltott CPD-függő folyamatok vizsgálata
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A kutatás háttere: A bőrt érő UV sugárzás számos patológiás folyamat kiváltója (napégés, bőr car-
cinoma), melyek hátterében a kialakuló CPD (ciklobután pirimidin dimer) mutációk állnak. A fotol-
éziók javítása eukarióta szervezetekben a NER (nukleotid excíziós repair) komplex és a méhlepényes 
emlősökből hiányzó fotoreaktivációs mechanizmus (melynek kulcsenzime a fehér fényre aktiválódó 
fotoliáz) segítségével történik. 

Célja: Az UV sugárzás káros hatásainak megelőzésére számos fotoprotektív hatóanyag létezik, azon-
ban nagy az igény olyan készítményekre, amelyek a már megtörtént károsodás esetén is hatékonyak. 
Munkacsoportunk ezért elsősorban arra a kérdésre szeretett volna választ kapni, hogy a keratinoci-
tákat ért UVB sugárzás után lehetséges-e, és ha igen, mennyi idő áll rendelkezésre a keletkezett DNS 
léziók utólagos javítására, ezzel a nagyobb mértékű sejtelhalás elkerülésére.

Módszerek: Munkacsoportunkban korábban beállításra került HaCaT (immortalizált humán ke-
ratinocita) és NHEK (normál humán epidermális keratinocita) sejtvonal in vitro pseudouridin-mó-
dosított fotoliáz mRNS transzfekciója. A módszer segítségével nagy hatékonysággal kivédhető az UVB 
okozta sejtelhalás. Mivel az enzim fotoreaktivációja, ezáltal a javítási folyamat elindítása az UVB besu-
gárzás megtörténte után is lehetséges, a módszer alkalmas a CPD-függő folyamatok időfüggő vizsgá-
latára. A sejtek viabilitásának mérésére apoptosis assay-t, a mutációk detektálására CPD-ELISA-t hasz-
náltunk. 

Eredmények: A HaCaT sejtek életképessége nagy dózisú UVB irradiáció után közel 90%-ban ja-
vítható volt, amennyiben a DNS léziók közvetlenül a besugárzás után javításra kerültek. 6 órával az 
irradiációt követő fotoreaktiváció esetén ez az arány körülbelül a felére csökkent. NHEK sejtvonalon 
6 és 8 órával az UVB besugárzást követően is jelentős mértékben megakadályozható a sejtelhalás. A sej-
tekben található CPD-k mennyiségi meghatározása során a fotoreaktiváció minden esetben a kont-
roll (UVB besugárzás nélküli) sejtpopulációval megegyező szintre csökkentette a detektálható CPD 
léziók számát, abban az esetben is, ha ez a javítás a sejtek túlélését már nem befolyásolta.

Összefoglalás: Az eredmények alapján az UVB sugárzás által kiváltott sejtelhalás még legalább 6 
órával a károsodás megtörténte után visszafordítható, az általa kiváltott CPD-k eltávolíthatóak. Ké-
sőbb az apoptosis a kiváltó ok (DNS károsodás) megszűnte után is végbemegy, ezután már nem le-
hetséges beavatkozni a folyamatba. 
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