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1. Bevezetés 

 

A mindennapi életben gyakran találkozunk olyanokkal, akik az élet egy bizonyos területén 

kimagasló tehetséggel bírnak: gyorsabban futnak, magasabbra ugranak, jobb ritmusérzékük 

van, mint az átlagos képességű populációnak. Ezen képességek egy meghatározott 

intervallumon belül fejleszthetőek ugyan, de úgy tűnik, a sáv tetejét erőteljesen az egyének 

öröklött tulajdonságai határozzák meg. Ez a kvázi determinisztikus elképzelés akkor a 

legszembetűnőbb, ha bizonyos tulajdonságok extrémitását vizsgáljuk. Jó példa ezen 

extrémitásokra az élsport, ahol a sportolók szinte emberfeletti teljesítményeket tudnak 

produkálni. Ezek az egyének azért képesek nem mindennapi eredményekre, mert a tárgyi és 

környezeti feltételeik megléte mellett, a szervezetüket felépítő egységek olyan „kód” (DNS) 

irányításával működnek, mely az említett teljesítmény leadásához szükséges képességek 

kifejlesztését lehetővé teszi. Az egyéni képességek felső korlátjának meghatározása igencsak 

komplex feladat. A kevésbé jó adottságokkal rendelkezők feltehetik a kérdést: meddig és 

milyen eszközökkel lehet (sportos példánknál maradva) egészségesen fejleszteni 

kondicionális képességeiket? Továbbá, hol vannak azok a beavatkozási pontok, melyek 

tudatos modulálásával jobb eredmények érhetők el? Vizsgálataink során az eltérő „tehetség”-

„hajlam” modellezésére egy vad típusú patkányfajból tenyésztett alacsony és magas 

futókapacitású patkánypopulációval dolgoztunk.  

Az utóbbi években előtérbe kerültek az olyan epigenetikai (olyan öröklődési forma, ami 

nem a bázis szekvencia változásban realizálódik) vizsgálatok, melyek eredményei azt 

sugallják, hogy az életvitel és a környezeti körülmények hatással vannak a kromatin állomány 

hiszton komponensének modifikációjára is. Ez önmagában még nem tűnik olyan nagy 

jelentőségűnek, ám ezek a változások befolyásolhatják bizonyos gének expresszióját - mi 

több, továbbörökíthetőek az utódok számára is. Az öröklött tulajdonságok, az anyagcsere 

folyamatok hálózata, a génexpresziós folyamatok és a fehérjefunkciók egymásra gyakorolt 

hatásai a legegyszerűbb élő szervezeteket is igen bonyolult struktúrává teszik. A komplex 

rendszernek egy kis szeletét képezik a sportban és a fizikai teljesítőképesség kialakításában 

kiemelkedő szerepet játszó, az oxigénhez felhasználáshoz köthető, energianyerő anyagcsere 

folyamatok. Az aerob anyagcsere központi jelentőségű sejtorganelluma a mitokondrium, 

melynek funkcionális és kvantitatív vizsgálata az epigenetikai változásokkal karöltve 

közelebb vihet bennünket a fizikai teljesítőképesség, az öregedési folyamatok vagy akár 

komplex patomechanizmusú betegségek megértéséhez is. 
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Fejlődése során számos hatás éri az élő szervezetet. Ezek közül az ember talán a fizikai 

aktivitását és a táplálkozását tudja a leghatékonyabban befolyásolni (rendszeres sport/fizikai 

aktivitás, egészséges, mértékletes táplálkozás). Számos tanulmány számol be arról, hogy ezen 

tényezők tudnak a legtöbbet tenni az egészség megőrzéséért. 

Tanulmányunkban agyi- (hippokampusz), váz izomszöveten (m. gastrocnemius) vizsgáltuk 

és hím reprodukciós szerven (here szövet) a táplálkozási megszorítás (dietary restriction DR 

lásd később) epigenetikai vetületét és ezen szövetek anyagcsere funkciójára és mitokondriális 

biogenezisére gyakorolt hatását. A vázizom-vizsgálatok esetében állóképességi edzést is 

alkalmaztunk, mivel a mitokondriális funkciók nem patológiás esetben egyértelműen javulnak 

mozgás hatására vázizomban. A kontrollcsoport mellett ezáltal az edzett izomhoz is lehet 

viszonyítani a táplálkozás hatását. Kutatásunk érdekességét adja, hogy a kezeléseket két eltérő 

fenotípussal rendelkező alpopuláción demonstráljuk, így kapva differenciáltabb képet arról, 

hogy az általunk alkalmazott diétás megszorítás és edzés milyen különbségeket, illetve 

egyezéseket mutat az eltérő csoportokban. A különböző adottságú egyedek sokszor igen 

markáns különbségeket mutatnak, még akkor is, ha a kezelési feltételeket uniformizáljuk. 

Ezen megfigyelések a sportszakemberek számára is fontosak lehetnek, hiszen ilyenkor 

kerülnek előtérbe az egyénre szabott edzésformák, táplálkozási protokollok. 
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2. Célkitűzések 

 

Vizsgálataink során célul tűztük ki, hogy futási képességeik alapján szelektíven tenyésztett 

patkányon határozzuk meg a diétás megszorítás és a testedzés hatására bekövetkező az 

epigenetikai és mitokondriális változásokat. Az állatok feldolgozása után, alapvetően három 

szövet típusra koncentráltunk: idegszövetre (hippokampusz), és a vázizomszövetre (m. 

gastrocnemius) és a hím reprodukciós szervre (here szövet). Kíváncsiak voltuk, hogy az eltérő 

fenotípusnak, adottságoknak, melyek többek között a futási képességekben manifesztálódnak, 

milyen epigenetikai, illetve mitokondriális vonzatuk lehet. Az állatok két populációját az 

alacsony futókapacitású (LCR) és magas futókapacitású populációk (HCR) képezték. 

Az epigenetika tárgykörét a kromatin állomány BDNF specifikus, hiszton H3 fehérjét 

felépítő 14. aminosav (lizin) acetilációja felől közelítettük meg. A mitokondriális biognezissel 

foglakozó kutatásainkban pedig a Sirt1, PGC-1 alfa és az ezekkel kapcsolatba hozható, a sejt 

energetikai státuszára érzékeny struktúrákat vizsgáltuk. 

A farmakológiai gyakorlatban a készítmények hatásmechanizmusáról régóta ismert, hogy 

egy populációban a legtöbb egyeden megfigyelhető hatás a „target” hatásnak felel meg. (Ez 

vérnyomáscsökkentő gyógyszer esetén például, a vérnyomás csökkentését jelenti). Azokat 

nevezik „responder” csoportnak, akiken a „target” változás figyelhető meg, és ők alkotják a 

populáció többségét. Egy másik kisebb csoport a populáción belül a „nonresponder” csoport, 

melyek a kezelés hatására nem mutatnak változást. Általában a legkisebb elemszámmal 

rendelkező a „revers-responder”csoport, akik a várt hatással ellentétes változásokat 

produkálnak (vérnyomáscsökkentő példánknál maradva esetükben a vérnyomás nő). Az 

általunk használt állatmodellben egy populáció mesterségesen szelektált szélsőségesen 

gyenge és kiemelkedő teljesítményű egyedei szerepelnek. Feltételezésünk szerint a populáció 

két szélén elhelyezkedő patkánycsoportok eltérő módon reagálhatnak az általunk alkalmazott 

diétás megszorításokra és az edzéshatásra. Az irodalmi adatokból kiderült, hogy a környezeti 

feltételek és hatások képesek igen nagymértékben befolyásolni a genetikai kód olvasatát. 

Feltételezzük, hogy mind a DR, mind az edzéshatás élettanilag pozitív hatásokat fog indukálni 

mind a két vizsgált vonalban. A hatás mértéke azonban várakozásunk szerint elmarad az LCR 

csoportban a HCR mintákéhoz viszonyítva. 
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Kísérleteink két csoportra oszthatóak: 

1) A DR hatását vizsgáltuk szelektíven tenyésztett patkányokon. A kezelés után vizsgáltuk 

memóriájukat illetve a BDNF epigenetikai kontrollját (hiszton acetiláció) továbbá 

mitokondriális biogenezist (PGC-1, NRF jelátviteli útvonal) a hippokampusz mintákban. 

2) A DR és állóképességi edzés hatását vizsgáltuk szelektíven tenyésztett patkányok 

gastrocnemius izmaiban. A hippokampuszhoz hasonlóan mértük a mitokondriális biogenezis-, 

illetve metabolikus markerek (AMPK, Akt, follisztatin) mennyiségét. 

Az izmot érintő kísérletek során a DR mellett egy állóképességi edzést végző csoportra is 

kiterjesztettük vizsgálatunkat, hiszen az edzéshatásra normális esetben (vad típusú állat) 

mitokondrium-szám emelkedés figyelhető meg vázizomban.  

Hipotéziseinket a következőképpen fogalmazhatjuk meg.  

A. A hippokampusz vizsgálatánál feltételeztük, hogy: 

a. A vizsgált csoportokban kimutatható a memória képesség és a BDNF szint kapcsolata. 

b. A diétás megszorítás fokozza a BDNF termelést és javítja a memória képességet mind 

a két állatcsoportban és ehhez epigenetikai, hiszton acetilációs módosulás társul. 

c. Az alkalmazott DR kezelésnek nincs számottevő hatása hippokampális mitokondriális 

biogenezire. 

B. A gastrocnemius izom vizsgálatánál feltételezzük, hogy:  

a. A vizsgált állatcsoportokban az állóképességi edzés igen, viszont az alkalmazott 

táplálkozási protokoll nem indukál mitokondriális biogenezist a gastrocnemius izomban. 

b. Az LCR állatok gyengébb teljesítménye mitokondriális és metabolikus adaptáció 

hiánnyal magyarázható. 

Az alkalmazott állóképességi edzés és az alkalmazott táplálkozási protokoll javítja a kezelt 

csoportok életkilátásait. 

C.  A hím reprodukciós szerv vizsgálatánál feltételeztük, hogy: 

a.  Az állóképességi terhelés pozitívan befolyásolja az edző csoportok spermatogenezis 

markereit. 

b.  Az állóképességi edzés, hatással van a here szöveti mitokondriális bogenezisre és 

oxidatív stresszmarkeire 
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3. Anyag és módszer 

 

3.1. Vizsgálati állatok 

Futási képességeik alapján szelektíven tenyésztett 13 hetes hím Wistar patkányokat 

használtunk. A szelekció az Egyesült Államokban történt (University of Michigan, Ann 

Arbor, USA) a következőképpen: 186 egyedszámú N:NIH patkány csoportot futópadon 

futtatni kezdtek növekvő terheléssel (sebességnövekedés). Az állatok közül szelektálták azon 

egyedeket (10%), melyek a legrosszabb, illetve a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtották a 

futási idő tekintetében. Azon állatokat melyek a legjobban teljesítettek, pároztatták hasonló 

teljesítményű társaikkal, illetve a rosszul teljesítőket a rosszul teljesítőkkel. Így formálva 

magas (High Capacity Runner: HCR) és alacsony (Low Capacity Runner: LCR) 

futókapacitású vonalat. A LCR állatok rövidebb élettartammal és az oxidatív stresszel 

szemben alacsonyabb ellenálló képességgel rendelkeztek, a LCR vonal hajlamos 

kardiovaszkuláris betegségekre, és olyan metabolikus szindrómára jellemző tünetek alakulnak 

ki bennük, mint a viscerális zsírfelhalmozódás, magas vérnyomás, diszlipidémia és nem 

utolsó sorban inzulin rezisztencia. A tapasztalt különbségek a vonalak 10. generációjában 

kezdenek élesen elkülönülni. Vizsgálatainkban ezen állatok 22. generációjával dolgozunk. A 

hím állatok 11 hetes korukban érkeztek repülővel a Semmelweis Egyetem Sporttudományi 

Kutatóintézetébe (Budapest, Magyarország).  

Vizsgálatunk első kísérletében mind a két vonalból 6 kontroll illetve 6 kezelt állatot 

vizsgálunk: HCR-C, HCR-DR, LCR-C, LCR-DR (1. Ábra) 

A gastrocnemiust érintő kísérletben ugyancsak n=6 elemszámmal mind a két vonalból 

kontroll C, DR, és edző: T csoportokat képezünk: HCR-C, HCR-DR, HCR-T, LCR-C, LCR-

DR, LCR-T 

. 
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1. ábra 

A vizsgált állatok csoportbeosztása 

 

3.2. Edzésprotokoll 

Az edzésben részesülő állatok aerob kapacitásuk 60%-ának megfelelő sebességen edzettek 

speciálisan kisállatok edzésére kifejlesztett futópadon. Az edzési protokoll első három 

napjában az állatokat a futópados futás körülményeihez szoktattuk. Ezt követően 3 hétig 

mérsékelt terheléssel, 10m/min sebességgel 5%-os meredekséggel edzettük az állatokat. A 

maximális oxigénfelvételt speciálisan kisállatok számára kialakított zárt rendszerű 

spiroergométerrel mértük (Columbus Inst. Columbus, Ohio). Az oxigénfelvételt fokozatosan 

emelkedő intenzitás mellett mértük, addig amíg: (i) már nem tapasztaltunk számottevő 

oxigénfelvétel emelkedést a sebesség növelésével, (ii) amíg a vizsgálati állat képtelen volt 

pozícióját megtartani a futópadon, illetve (iii) amíg a légzési hányados meg nem haladta az 1-

es értéket: (RQ = VCO2/VO2 > 1). A VO2max adatok alapján állítottuk be az állatok 

terhelésének mértékét. Az edzések a hét 5 napján 40-60 perc idő intervallumig tartottak, 12 

héten keresztül. Az edzés elejére 5 percig egy 5m/perc-es „bemelegítő” fázist iktattunk. Az 

edző csoportot (n=6) mind az LCR, mind a HCR csoportból képeztünk. A VO2max mérés 

során regisztráltuk a futási távolságot is.  

 

3.3. Táplálkozási protokoll 
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Vizsgálataink során a számos előző szerző által alkalmazott ún. intermittáló 

táplálékmegvonás, angol nevén every other day fasting (EODF) alkalmaztunk. Ez az eljárás 

az enyhe 20% körüli kalória visszafogásnak felel meg hosszú távon, a kezelésre a 

továbbiakban, mint dietary restriction (DR) utalunk, hiszen ez a kivitelezési forma nem 

teljesen azonos a klasszikus kalória visszafogással (CR). A kezelést 13 hetes korukban 

kezdtük a következő csoportokat formálva: High Capacity Runner - Kontroll (HCR-C), High 

Capacity Runner - Dietary Restricted (HCR-DR) és Low Capacity Runner- Kontroll (LCR-C) 

végül Low Capacity Runner- Dietary Restricted (LCR-DR). n=6/csoport (1. ábra). Speciálisan 

patkányok táplálására alkalmas pellet tápot adagoltunk (LT/r rágcsálótáp INNOVO kft. 2100 

Gödöllő) az állatoknak. A víz ad libitum állt rendelkezésre a vizsgálati állatoknak, a 

táplálékukat minden másnap a reggeli órákban (CET 08:00-10:00 között) teljesen megvontuk 

24 órára, majd egy nap elteltével ismét ad libitum fogyaszthattak táplálékot. A kezelés 16 

hétig tartott. Az állatok testtömegét heti rendszerességgel mértük 5grammos pontossággal. 

 

3.4. A rövidtávú memória mérése 

A passzív elhárítás teszt (passive avoidance test, PAT) egy laboratóriumi kisállatok (egér, 

patkány) közép- és rövidtávú memóriájának mérésére alkalmas módszer. Az eljárás az állatok 

azon tulajdonságán alapul, hogy a rágcsálók kerülik a fényes nyílt területeket és inkább a 

sötétebb területeket részesítik előnyben.  

Az akvizíció során először az állatot a világos kamrába helyezzük, miután átment a sötét 

kamrába, ott enyhe elektromos sokk éri a lábát, ezzel kialakítva a sötét kamrától való félelmet. 

A tesztfázis során az állatokat ismét a világos kamrába helyezzük, és mérjük a világosban 

töltött látencia időt. Amennyiben a patkány hosszú időt tölt a világosban, a normál 

viselkedéshez képest „passzívan”, úgy következtethetünk arra, hogy megtanulta, a sötét 

kamrában negatív hatás éri. A világos térrészben töltött látencia idő pozitív korrelációt mutat 

az állatok emlékező képességével. A tesztfázist az akvizíciós fázis másnapján végeztük, azzal 

megegyező időpontban. 

 

3.5. A szövetek feldolgozása 

Az állatok testtömegüknek megfelelő mennyiségű pentobarbital injekciót kaptak 

(45mg/kg), miután a szer kifejtette szedatohipnotikus hatását, az állatokat dekapitáltuk, a 
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gastrocnemius izmot a heréket és az agyat műtéti úton eltávolítottuk, a hippokampuszt 

izoláltuk. A levett szövetet folyékony nitrogénbe helyeztük, majd -80 °C-on tároltuk. 

 

3.6. Biokémiai vizsgálatok 

3.6.1. AcH3-ChIP Kromatin immunoprecipitációs eljárás  

Az eljárás azon a jelenségen alapul, melynek folyamán a nukleoszómákban nukleinsav 

szekvenciákhoz (DNS szekvenciák) hiszton fehérjék kötődnek. Ezen kapcsolatok a szövet 

feldolgozása után is megtarthatók, mi több, a lizátumból ki is nyerhetők Chromatin 

Immunoprecipitáció (ChIP) segítségével (Acetyl-Histone H3 Immunoprecipitation Assay Kit 

(Cat# 17-245 Upstate/Millipore)). A prehomogenáthoz ChIP lízis puffert adtunk, és a 

kromatint szonikátor segítségével ~1000-4000 bázispár hosszúságú nukleotid polimerekké 

törtük. 

 

3.6.2. AcH3-ChIP – BDNF-qPCR 

Annak érdekében, hogy meghatározzuk, az acetilált hisztonokból mennyi kötődött a BDNF 

promóter régióhoz, ChIP után nyert DNS exraktumot vizsgáltuk polimeráz láncreakcióval 

(PCR). A PCR során patkány specifikus BDNF exon IV promoter primer párt használtunk. 

Vizsgálatunkban (-73 -tól +14 bp) Fw: TCTATTTCGAGGCAGAGGAGGTATC, Rw: 

AATGGGAAAGTGGGTGGGAG, primert választottuk hasonlóan más nívós publikációkban 

használtakhoz. (Chen és mtsi., 2003; Gomez-Pinilla és mtsi., 2011) 

A ChIP során nyert mintákat ‘quantitative real-time PCR’ (qPCR) vizsgálatnak vetettük alá 

(lásd BDNF mRNS-nél). A Ch-IP során nyert értékeket pedig a teljes BDNF exon IV 

promóter értékekkel normalizáltuk. 

 

3.6.3.RNS izolálás és BDNF mRNS ’real time quantitative PCR’ (qRT-PCR) 

Az izolálást a the Nucleospin®RNA II kit (Macherey-Nagel, Düren, Németország) 

utasításai alapján végeztük.  

A BDNF mRNS meghatározáshoz először cDNS-t szintetizáltunk, TetrocDNA Synthesis 

kit (Cat#BIO-65026 Bioline, Luckenwalde, Németország) segítségével.  
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A BDNF mRNS detektálásához patkányspecifikus BDNF primert használtunk Fw: 

CCATGAAAGAAGCAAACGT, Rw: CTCCAGCAGAAAGAGCAGA. Az általunk 

kivitelezett PCR reakció során Sybr Green detekciós protokollt alkalmaztunk, EvaGreen® 

festékkel (Biotium, Hayward, CA, USA). Az amplifikiáció során egyforma mennyiségű DNS 

templátot, 10mcl „ImmoMixTMcompleteready-to-use heat-activated 2×” reakció elegyet 

(Bioline GmbH, Luck-enwalde, Germany), 1mlc már említett 20xEvaGreen festéket, 2.5 mcl 

10 nmol/L-os Fw-Rw mix primert (IBAGmbH, Göttingen, Németország) és desztillált vizet 

kevertünk össze 20mcl végtérfogatban. Az amplifikáció környezeti feltételeit Rotor-Gene 

6000 thermal cycler (Corbett Life Science/Qiagen, London, UK) teremtette meg. Egy 10 

perces 95°C fokos fázis után 40 ciklus 10sec-es 95°C fokos, 20sec-es 60°C fokos, és 30sec-es 

72°C fokos fázist futtatunk. Az utolsó ciklus után olvadáspont analízissel vizsgáltuk a mérés 

validitását. A megbízhatóságot agaróz gél elektroforézissel is ellenőriztük. Ha az eletroforézis 

után a ~280 bp tartományban csak egy csík volt megfigyelhető, az amplifikáció eredményeit 

elfogadtuk.  

 

3.6.4. BDNF koncentráció mérés ELISA technikával és Western Blot 

A minták fehérjetartalmát Bradford protein assay-el határoztuk meg (BioRad Protein 

Assay, Dye Reagent Concentrate). A mintákat 96 lyukas platere vittük föl triplikátumokban 

majd Multi Scan EX (Thermo Labsystem) géppel mértük az abszorbanciát 595nm 

hullámhosszon. Az eredményeket az Ascent Software for Multiscan- szoftverrel értékeltük 

(r^2>0,98). A minták fehérjetartalmát a legkisebb koncentrációjú mintához állítottuk be (agy: 

~10mg/ml, izom: ~9,53mg/ml) 

A BDNF koncentráció meghatározásához BDNF ELISA kit-et (E-Max ImmunoAssay 

System, Promega, Madison, WI) használtunk, a plateket platet Multi Scan EX géppel 

olvastuk. A BDNF mennyiséget a minták totál fehérjetartalmához normalizáltuk. 

Az azonos fehérjekoncentráció beállítása után 2x Laemmli Mintapufferhez (120mM Tris-

HCl pH 6.8, 4% SDS, 20% glicerol, 0,01% brómfenol kék) a diszulfid-hidak feltárásához 5%-

nyi béta-merkaptoetanolt pipettáztunk, majd az így nyert oldatot a homogenáthoz pipettáztuk 

1:1 arányban és 5 percig 95C°-on melegítettük. Az így nyert denaturált mintákat későbbi 

felhasználásig -80 °C-on tároltuk. 

A szövetminták specifikus fehérjéinek kimutatása és relatív koncentrációjuk 

meghatározása Semi-Dry Western Blot technikával történt. 
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A vizsgálat első lépése a minták fehérjéinek molekulatömeg szerinti szeparálása, mely 

SDS-poliakrilamid gél elektroforézis (SDS-PAGE) útján történt.  

A fehérjék szeparálása után a fehérjéket PVDF-membránra transzferáltuk (30kDa< 

Millipore Immobilon-P pórus méret: 0,45μm, 30kDa> Millipore Immobilon-PSQ pórus méret: 

0,2 μm) sem-dry transzfer egység segítségével (Cleaver Scientific, UK).  

A membránt két órán keresztül blokkoltuk 5%-os tejpor TBST oldattal, vagy 1%-os BSA 

TBST oldattal 4 C fokon. Ezt követően elsődleges antitesttel inkubáltuk 4 °C fokon egy 

éjszakán keresztül. Az elsődleges antitest leöntése után 3x10 perc TBST mosás fázis 

következett. Miután mostuk a membránt nyúl/kecske/egér másodlagos 

tormaperoxidáz glikoproteinnel konjugált antitesttel inkubáltuk 1,5 órán keresztül 4 °C-on. A 

röntgenfilmen való jel detektálás előtt a membránt reagens szubsztráttal (SuperSignal West 

Pico Chemiluminescent Substrate, Thermo Scientific,USA) kezeltük, és 5 percig fénytől 

védve inkubáltuk.. A jelek erősségét denzitometráltuk imageJ szoftver segítségével és a 

denzitásgörbe alatti terület meghatározásával kvantifikáltuk. A vizsgált fehérjék denzitás 

értékét normalizáltuk, „housekeeping” fehérjeként alfa-tubulint és béta-aktint használtunk. 

 

3.6.5. A 2 ', 7'-diklór-dihidrofluorcein-diacetát alapú (H2DCFD) reaktív gyökök mennyiség 

becslése  

A here szövetből történő mérés során 2 ', 7'-diklór-dihidrofluorcein-diacetát (H2DCFDA) 

fluorescent festésen alapuló eljárást alkalmaztunk (Invitrogen-Molecular Probes #D399). A 

festés képes becsülni a szöveten becsüli steady state redox státuszt és információt ad a szöveti 

oxidatív stressz mértékéről (233). Az eljárás röviden: a festés során a 2′,7′-dichlorofluorescein 

(DCF) acetát redukált formáját használjuk (H2DCFDA), mely ebben az állapotában nem 

fluoreszcens. A tömény H2DCFDA-t 12,5 mM koncentrációig etanolban hígítottuk és -80 °C-

on sötétben tároltuk. Az oldatot felhasználás előtt frissen hígítottuk kálium-foszfát pufferrel 

125 μM-ra. Fluoreszcens reakciót 96 lyukú, fekete mikropléten végeztük. A lyukakba kálium-

foszfát puffert mértünk (pH 7,4) 152 mM / lyuknak megfelelő mennyiségben. Ezután 8 μl 

hígított szövet homogenizátumot és 40 μl 125 μM-os festéket adunk hozzá a 25 μM végső 

festékkoncentráció eléréséhez. A fluoreszcencia intenzitásának változását öt percenként 30 

percen keresztül figyeltük meg. A reakció során, az oxidáció eredményeképpen a H2DCFDA 

molekula acetát csoportja lehasad. A kémiai átalakulás következtében a deacetilált, oxidált 

forma visszanyeri fluoreszcens tulajdonságát, mely 485/538 nm (gerjesztési/emissziós) 
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hullámhosszon detektáltuk és kvantifikáltuk. A detektált mennyiséget összfehérje tartalomra 

normalizáltuk. 

3.7. Statisztikai analízis 

A statisztikailag szignifikáns különbségek kimutatásához Statistica 13 

programot használtunk. A normalitás (Shapiro–Wilk test) vizsgálat elvégzése után a normális 

eloszlást mutató változókat egy szempontos variancia analízissel vizsgáltuk. Azon 

változóknál, melyek nem mutattak normális eloszlást (kapaszodás teszt, exon IV acetiláció, 

memória adatok), Kruskall Wallis ANOVA-t alkalmaztunk. A szignifikancia szintet p < 0,05-

ben határoztuk meg, és ezeket jelöljük ábráinkon. A memória-BDNF mennyiség kapcsolat 

meghatározásához, mivel a memória adatok nem mutattak normális eloszlást, Spearman-féle 

rangkorrelációs együtthatót számoltunk. 
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4. Eredmények 

 

4.1. Az állatok fiziológiás és funkcionális eredményei 

Vizsgálatunk kezdetén a HCR csoport egyedeinek testsúlya szignifikánsan kevesebb volt, 

mint a LCR egyedeinek, ez a különbség a kezelés végén is megmaradt (LCR-C: 503 ± 72 g, , 

HCR-C: 409 ± 51g,  

A kezelések csak a LCR csoportban okoztak testsúly csökkenést (LCR DR 503.57± 33.51: 

475.00 ± 27.08, LCR T 501.25±67.00: 485.00±66.20). A HCR állatok testsúlya a kezelések 

hatására szignifikánsan nem változott, viszont a HCR kontroll csoportnál súlygyarapodása 

volt megfigyelhető (HCR C 409.00±51.41 : 437.00±53.46). Az LCR kontrollnál ez elmaradt. 

(LCR C 503.33±72.30 : 515.83±69.31)  

Az LCR és a HCR állatok maximális relatív oxigénfelvétele különbözött (p<0,05). Az 

LCR egyedeknek átlagosan 50 ml, a HCR patkányoknak pedig átlagosan 80 ml. A DR-nek 

vizsgálataink alapján nincs számottevő hatása a VO2max-ra. Nem így az állóképességi 

edzésnek, mely szignifikánsan emelte a maximális oxigénfelvételt mind a két 

patkányvonalban. 

A futási képességek (futási táv) a kísérlet kezdetén közel 370%-os különbséget 

mutatkozott az LCR és a HCR vonal között. A HCR állatok esetében edzés hatására 

jelentősen nőtt a futási táv. A DR úgy tűnik, nem befolyásolja számottevően az állatok futási 

képességeit. (Habár a LCR csoportban növekvő trend figyelhető meg DR hatására) Az edzés a 

LCR állatok populációján is sikereket ért el a futási távolság és a sebesség tekintetében, bár a 

távolság/sebesség növekedés mértéke nem közelítette meg a HCR egyedek fejlődését a relatív 

fejlődés felülmúlta a HCR csoportot. (HCR+163%, LCR+220%)  

 Méréseink alapján kijelenthetjük, hogy a HCR-DR csoport egyedei fölülmúlták az összes 

többi csoportot a rövidtávú memória tekintetében. A szórások hiánya pedig arra utal, hogy 

ezen csoport egyedei a tesztben előírt mind a 6 percet a világos rekeszben töltötték. 

Fogalmazhatnánk úgy is, hogy maximális eredményt értek el a teszten. 
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4.2. A hippokampusz minták feldolgozása során született eredmények 

A SIRT1 aktivitás/koncentráció sok esetben növekszik kalória-visszafogás/DR hatására 

különböző szövetekben. Eredményeink szerint ez a hiszton deacetiláz funkcióval is 

rendelkező molekula mennyisége nem mutatott szignifikáns különbséget a csoportok között  

A PGC1 alfa transzkripciós faktor mérésénél szignifikánsan emelkedett értéket 

tapasztaltunk a HCR-DR csoport esetében a HCR-C csoporthoz képest. Ez a koaktivátor, mint 

már fentebb is említettük, kapcsolatba hozható a SIRT1 aktivitásával. Mindazonáltal a 

nukláris respiratorikus faktor (NRF1) nem mutatott eltérést a csoportok között, habár az NRF-

1-et a PGC-1 alfa ún. „down-stream” fehérjéjeként tartják számon. A PGC1 alfa szintje 

növekedett ugyan a HCR csoportban DR hatásra, ám úgy tűnik, ez a hatás nem volt elegendő 

az agyban az NRF-1 jelátvitel aktivációjához. 

A mitokondrium-mennyiség becslésére alkalmas COX4 koncentráció nem mutatott 

különbséget sem a HCR-LCR populációk, sem a DR-hatás tekintetében a patkányok 

hippokampusz mintáiban. 

A CREB hippokampális foszforilációjában emelkedést tapasztaltunk DR-hatására mind a 

két patkányvonalnál.  

Vizsgálataink szerint a DR növelni képes a BDNF szintet a magas futókapacitással 

rendelkező patkányok egyedeinél. Ezt mind a Western blot, mind az ELISA mérési 

eredmények egyöntetűen megerősítik. Azt az irodalomban is sokszor előforduló nézetet, hogy 

a táplálkozási szokások hatással vannak a kognitív képességekre, esetünkben kiemelten a 

rövidtávú memóriára (passzív elhárítási teszt), igazolni tudjuk a HCR állatok esetében. A 

memória erdmények és a BDNF western blot denzitás értékek esetünkben pozitív korrelációt 

mutatnak Spearman R= 0,52 p=0,015. 

csoport ) 

Érdekes megfigyelésünk, hogy a totál hiszton H3 acetiláció csak az LCR-DR állatokban 

növekedett szignifikánsan. A specifikus hiszton H3-BDNF IV. promoter kapcsolat azonban a 

HCR vonal egyedeinél magasabb volt másnaponkénti etetés következtében. A LCR 

egyedeknél csak tendenciózus emelkedés figyelhető meg. 

A BDNF mRNS eredmények azonban nem követték a ko-immunoprecipitáció trendjét. Az 

mRNS esetében csak LCR-DR csoportban (hasonlóan a nem specifikus hiszton H3 

eredményekhez) találtunk szignifikánsan emelkedett szintet.  
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4.3. A gastrocnemius minták feldolgozás során született eredmények 

Az izomminták feldolgozása során szignifikánsan magasabb SIRT1 fehérje mennyiséget 

tapasztaltunk a HCR-T állatoknál a HCR kontroll csoporthoz képest. A DR nem volt hatással 

egyik általunk vizsgált csoport SIRT-1 szintjére sem. A lizin aminosav-oldalláncok 

acetiláltsága csak a HCR-DR csoportban növekedett 

A PGC-1 alfa értékeket és ezzel párhuzamosan az NRF-1 fehérje szinteket is a testmozgás 

jelentősen emelte a HCR csoportban. Ezzel szemben a LCR csoport egyedei ebben a 

tekintetben csupán az NRF-1 változásával reagáltak az edzés hatására, ám ez nem 

eredményezte az SDHA mitokondriális fehérje mennyiség növekedését. 

A mitokondriális biogenezis fokozódását a PGC-1 alfa, NRF1 szintek mellett a szukcinát 

dehidrogenáz A (SDHA) alegység szintjének emelkedése is bizonyítja a HCR állatokban, 

edzés hatására. Mérésünk tanúbizonysága szerit a mitokondrium-szám becslésre alkalmas 

SDHA mennyiség az LCR állatokban nem változik sem edzés, sem DR hatására. 

A anabolikus folyamatokat indukáló és az izulin sejten belüli folyamatait mediáló Akt 

foszforilációja robosztus emelkedést mutatott a HCR-T csoportban a kontroll csoporthoz 

képest. A LCR állatokban ezzel ellentétben nem mutatható ki az Akt jelátviteli folyamatok 

aktiválódása.   

Az anabolikus folyamatok egy másik indikátorát, a follisztatin izomszöveten belüli 

koncentrációját is mértük. Az LCR állatok esetében mind az állóképességi edzés, mind a DR 

follisztatin szint-csökkenést indukált. Az HCR csoportban ugyan nem mutatható ki 

fehérjeszint-csökkenés, de az eredmények változásról sem tanúskodnak. Így feltételezhetően a 

HCR állatok esetében nem köthető számottevő krónikus katabolikus válasz a szervezetüket ért 

metabolikus stressz hatásához. Sőt az Akt foszforilációs adatok emelkedett szénhidrát 

felvételre és jobb extracelluláris inger integrációs képességre utalnak (inzulin- és növekedési 

faktor érzékenység). Továbbá az AMPK fehérje növekedett foszforilációja is megerősíti az 

utóbbi nézetünket. Az AMPK AMP érzékeny molekula, melynek foszforilációja az 

energiahiányos állapotokra bekövetkező, jól koordinált metabolikus válaszok indikátora. 

A spermatogenezis markerek tekintetében, mind az Odf-1 fehérje (30A ábra), mind a 

LDHC fehérje (30B ábra) emelkedést mutatott a LCR csoportban állóképességi edzés 

hatására. Ráadásul mind a két esetben az eltérés a HCR-T csoporthoz képest is szignifikáns 

volt, így az LCR csoportban edzés hatására hatékonyabb reprodukciós funkció 
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valószínűsíthető. Ezzel párhuzamban a HCR egyedeknél az általunk alkalmazott edzés még, 

akár ronthatja is reprodukciós potenciált, mint arra az Odf-1 eredmények utalnak (30A ábra). 

Az steady state oxidatív stressz státusz az alacsony futókapacitású egyedekben kedvező 

irányba változott állóképességi edzés hatására (29A ábra). Esetükben csökkent mértékű 

oxidált 2 ', 7'-diklór-fluoreszcein volt detektálható indikálva ezzel az alacsonyabb oxidatív 

stressz mértékét. A javuló szöveti redox környezet pedig elősegítheti a reprodukciós funkciók 

javulását. A P53 fehérje acetiláltsága (29B ábra) növekedett az LCR állatokban edzés 

hatására, míg a HCR állatokban alacsony szinten, változatlan maradt.  

4.4  Here szöveti minták feldolgozás során született eredmények 

A mitokondriális biogenezis folyamatában részvevő markerek tekintetében a SIRT1, a 

PGC-1α és az mtTFA fehérjék mutattak eltérést. A SIRT1 fehérje szignifikánsan nagyobb 

volt a kontrol magas futókapacitású állatcsoportban, az edzett és a LCR-C csoporthoz 

viszonyítva. A PGC-1α ezzel szemben csak az LCR csoportban növekedett meg 

szignifikánsan. A mitokondriális transzkripcós faktor A (mtTFA) pedig érdekes módon 

csökkenést mutatott állóképességi edzés hatására a HCR csoportban. Az NRF-1 fehérje nem 

mutatott szignifikáns eltérést az egyik csoportban sem.  

Az steady state oxidatív stressz státusz az alacsony futókapacitású egyedekben kedvező 

irányba változott állóképességi edzés hatására. Esetükben csökkent mértékű oxidált 2 ', 7'-

diklór-fluoreszcein volt detektálható indikálva ezzel az alacsonyabb oxidatív stressz mértékét. 

A javuló szöveti redox környezet pedig elősegítheti a reprodukciós funkciók javulását. A P53 

fehérje acetiláltsága növekedett az LCR állatokban edzés hatására, míg a HCR állatokban 

alacsony szinten, változatlan maradt. 

A spermatogenezis markerek tekintetében, mind az Odf-1 fehérje, mind a LDHC fehérje 

emelkedést mutatott a LCR csoportban állóképességi edzés hatására. Ráadásul mind a két 

esetben az eltérés a HCR-T csoporthoz képest is szignifikáns volt, így az LCR csoportban 

edzés hatására hatékonyabb reprodukciós funkció valószínűsíthető. Ezzel párhuzamban a 

HCR egyedeknél az általunk alkalmazott edzés még, akár ronthatja is reprodukciós potenciált, 

mint arra az Odf-1 eredmények utalnak. 
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7.   Következtetések 

 

Előttünk más szerzők is beszámoltak kalória visszafogáshoz köthető BDNF szint 

emelkedésről. (98,308) Jelen vizsgálatunk arra mutat rá, hogy az emelkedett értékek 

valószínűleg a hiszton fehérjék proszttanszlációs modifikációjához is köthetők. Úgy tűnik, a 

táplálkozási szokások közvetlenül, a génolvasás mechanizmusában a kromatin struktúra 

szintjén is éreztetik hatásukat. A hiszen, a BDNF IV-es promoter régiójában mért acetiláció és 

CREB transzkripciós faktor foszforilációja (Ser133) tovább erősíti ezen feltételezésünket.  

A magas futókapacitású állatok DR hatására szignifikánsan jobb eredményt produkáltak az 

általunk alkalmazott memóriatesztben (passive avoidence). Ezen eredmények a BDNF 

szintben mért növekedésekhez hasonló mintázatot mutattak. A neurotropin hipotézis szerint 

az idegsejtek túlélését a neurotrofinok, köztük a BDNF is nagyban elősegítik (309), továbbá 

neuronok mintegy "versengve a BDNF molekuláért" alakítják ki szinaptikus hálózatukat. 

Vizsgálatunk eredményei is azt sugallják, hogy valószínűleg ehhez hasonló mechanizmusok 

állhatnak a HCR állatok jobb rövidtávú memória képességeinek hátterében. 

Jelen táplálkozási protokollok mellett az agyban és a vázizomban nem tudtunk kimutatni 

Sirt1 szint emelkedést, habár az izom esetében tendenciózus emelkedés figyelhető meg. A 

fizikai aktivitás Sirt1 fehérje emelkedéssel járt a HCR csoportban vázizom mintáiban. A ma 

leginkább elfogadott teória szerint metabolikus stressz állapotokban, mint amilyen a testedzés 

vagy a kalória megvonás megváltozik az AMP/ATP illetve a NAD+/NADH arány. Az 

eltolódás az AMP érzékeny fehérje, az AMPK aktiválódásához vezet. A felszabaduló 

növekedési faktorok pedig az Akt fehérje foszforilációját okozzák. Az AMPK pozitív hatással 

van a Sirt1 deacetiláz aktivitására (melyet a NAD+ szint promotál), mely folyamatok 

eredőjeként izomban a PGC-1 fehérje deacetilálódik. A deacetilált PGC-1 pedig fokozza a 

mitokondriális biogeneziben résztvevő gének transzkripcióját. Esetünkben csak a testedzés 

ilyen jellegű hatását tudtuk egyértelműen igazolni vázizom szövetben. Az irodalomban a 

kalória visszafogás megítélése a mitokondriumok gyarapodásának tekintetében igen vegyes, 

nem egyértelmű. Továbbá olyan adatok is jelentek meg, melyek nem támogatják a Sirt1 által 

indukált mitokondriális biogenezis központi szerepét. 
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A kérdések tisztázásához hasznos lenne a későbbiekben jelen vizsgálathoz hasonló 

mérésekkel, sejtvonalakon történő vizsgálatokkal, illetve bioinformatikai módszerekkel 

elemezni a felhalmozott információt a homályos részletek eloszlatása végett. 

A vázizomszövet eredményeiből egyértelműen kitűnik az LCR csoport metabolikus 

adaptációjának csökkent hatékonysága. Akár az energia felhasználás anyagcsere markereit: 

Akt, AMPK akár a mitokondriális biogenezist szemléljük: PGC-1/NRF1/SDHA, az LCR 

csoport gyengén teljesít. Az LCR állatok ezen tulajdonságai csoportjukat egy betegségekre 

fogékony és abszolút értelembe véve gyenge fizikai teljesítőképességgel rendelkező 

populációvá teszi. Fontos viszont kiemelni, hogy a környezeti feltételek, főként az 

állóképességi edzés komoly relatív fejlődést képes produkálni az említett populációban. 

A here szövet mérési eredményei megerősítik azt a nézetünket miszerint a metabolikus 

adaptáció a két futókapacitásában divergált törzsben eltérő karakterisztikákat mutat. A LCR 

állatok esetében az edzés pozitív irányba változtatta a spermatogenezis és a szöveti oxidációs 

stressz markereit. A HCR állatokban az edzés nem eredményezett számottevő javulást, ám 

meg kell említeni, hogy ezen egyedek nagyobb élettani stressz faktorokkal szembeni ellenálló 

képességgel bírnak, melyre alacsonyabb P53 acetilációs szintjük is utal 

 

Összefoglalva, a következő megállapításokat tehetjük a hippokampális vizsgálathoz felállított 

hipotéziseinkről: 

a. A vizsgált csoportokban kimutatható a memória képesség és a BDNF szint kapcsolata. 

 - IGAZ 

b. A diétás megszorítás fokozza a BDNF termelést és javítja a memória képességet mind a 

két állatcsoportban és ehhez epigenetikai, hiszton acetilációs módosulás társul. 

 - Részben IGAZ, tekintve, hogy az LCR állatokban ez a hatás nem tapasztalható, illetve 

lokális a hiszton acetiláció növekedés csak a HCR állatoknál szignifikáns 

c. Az alkalmazott DR kezelésnek nincs számottevő hatása hippokampális mitokondriális 

biogenezisre. 

 - IGAZ 
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Eredményeink alapján az alábbi megállapításokat tehetjük a gastrocnemius izom és 

terhelésélettani paraméterek vizsgálathoz felállított hipotéziseinkről: 

a. A vizsgált állatcsoportokban az állóképességi edzés igen, viszont az alkalmazott 

táplálkozási protokoll nem indukál mitokondriális biogenezist a gastrocnemius izomban. 

 - Részben IGAZ, hiszen az LCR állatok esetében mitokondriális biogenezis 

  nem tapasztalható. 

b. Az LCR állatok gyengébb teljesítménye mitokondriális és metabolikus adaptáció 

problémáival magyarázható. 

 -IGAZ. 

c. Az alkalmazott állóképességi edzés és az alkalmazott táplálkozási protokoll javítja a 

kezelt csoportok életkilátásait 

 -IGAZ, de ez főként az állóképességi edzésről mondható el. 

d. A terhelés élettani változások nagyobb mértékűek lesznek a HCR csoportokban mint az 

LCR állatoknál. 

1. Részben IGAZ , hiszen a kapaszkodási eredmények nem különböztek. A futási 

 képességek és a VO2max eredmények abszolút értelemben jobban fejlődtek a HCR 

  csoportnál, de relatív értelemben a futási képességekben a LCR csoport nagyobbat 

  fejlődött. 

Eredményeink alapján, a következő döntéseket hozhatjuk meg a hím reprodukciós szerv 

vizsgálatánál megfogalmazott hipotéziseinkről: 

a) Az állóképességi terhelés pozitívan befolyásolja az edző csoportok spermatogenezis

 markereit.           

 Részben IGAZ. Egyértelmű pozitív változást csak a LCR csoportban találtunk.  

 Az általunk alkalmazott relatív képességeken alapuló edzés az HCR csoportban akár

  még negatívan is befolyásolhatja a spermatognezeist (LDHC eredmények). 

 

b) Az állóképességi edzés hatással van a here szöveti mitokondriális biogenezisre és 

  oxidatív stressz markereire.        

 Részben IGAZ, hiszen az LCR állatok esetében kimutatható az oxidatív sztressz 

  markerek csökkenés állóképességi edzés hatására, de egyértelmű hatást a  

  mitokondriális biogenezis változására nem találtunk. 
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Végezetül pedig szeretnénk a sporttudomány figyelmét a genetikai vizsgálatok felé 

irányítani. A kiválasztásban, a személyre szabott táplálkozási és edzés formulák kialakításban 

óriási jelentőséggel bír a genetikai háttér, illetve a környezeti hatásoknak a genetika kód 

környezetében érvényesülő változásai (DNS metiláció, hiszton acetiláció, transzkripciós 

faktorok aktiválása, csak hogy néhány példát említsünk). A sporttudományban azonban, 

ennek jelentősége nem túlzottan ismert és nem is igen elismert. A "sport genetika" többnyire 

kimerül az egyes deklaratív, predesztinatív génvariánsok, génkonstellációk keresésében, 

kevés figyelmet szentelve a genetikai kód "olvasatának megértésre". A genetika szabályozás 

sokkal többrétegű, mintsem azt 20-30 évvel ezelőtt gondoltuk volna. A poszttranszkripciós, 

poszt-transzlációs (speciális esetben epigenetikai) módosulások, illetve az utóbbi években a 

genetikai kutatásokban központi szerepet kapó nukleinsav interferencia jelenségek 

fontosságának felfedezése egyértelművé kell, hogy tegye a sportszakember, -tudós számára is, 

hogy nem hagyhatja ezen új ismeretanyagokat figyelmen kívül. Akár az edzéstervezésről, 

akár egy étkezési terv összeállításáról legyen szó meg kell találnia azon alkalmazási módokat, 

ahol a fentebb említett szabályozási formák ismeretében, azokat megértve még 

hatékonyabban tudja növelni a sport teljesítményt, vagy az általános teljesítőképességet. Ha 

úgy tetszik "még egészségesebb egyént tudjon nevelni". Az egészség ugyan nehezen 

megfogható fogalom, ám minden felelősen gondolkodó ember érthető igénye. 
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