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COAGULATION FACTOR XIII: A PROTRANSGLUTAMINASE WITH FUNCTIONS 

OUTSIDE THE COAGULATION CASCADE  

László Muszbek 

University of Debrecen, Medical Faculty, Department of Laboratory Medicine, Division of 

Clinical Laboratory Science 

Blood coagulation factor XIII (FXIII) is a zymogen protransglutaminase consisting of two 

catalytic A subunits (FXIII-A) and two carrier/inhibitory B subunits (FXIII-B). It becomes 

transformed into an active transglutaminase (FXIIIa) in the terminal phase of coagulation 

cascade by the proteolytic action of thrombin and by Ca
2+

. FXIII is essential for hemostasis, it 

protects newly formed fibrin from the shear stress of circulating blood and from the prompt 

fibrinolytic degradation by cross-linking fibrin chains and α2 plasmin inhibitor to fibrin. FXIII 

also exerts functions outside the hemostatic system. It is required for maintaining pregnancy 

and is involved in wound healing. Platelets contain a huge amount of FXIII-A dimer in their 

cytoplasm (3% of the total platelet protein content); its intracellular activation does not need 

proteolysis. During platelet activation it is not secreted, but in response to strong agonist it 

becomes externalized. Most recently we have shown that microparticles formed during 

platelet activation also expose FXIII-A. Plasma FXIII and FXIII delivered by platelets are 

available in hemorrhagic atherosclerotic plaques and may affect cellular plaque components. 

We demonstrated in scratch wound and EZ4U assays that the proliferation/migration of 

human aortic smooth muscle cells (HAoSMCs) was significantly enhanced by FXIIIa. FXIIIa 

also increased thrombospondin secretion and matrix collagen production of HAoSMCs. These 

effects seem to be important in the development/maturing of atherosclerotic plaques. We 

published in 1985 that FXIII-A is also present in human monocytes and macrophages. Later it 

was demonstrated that monocytes of FXIII-A deficient patients show impaired phagocytic 

capacity. Reports concerning the bone marrow origin of CD34+ corneal stromal cells 

prompted us to look for FXIII-A containing cells in the cornea. Our finding that the normally 

low FXIII concentration in tears became 40-50-fold elevated after penetrating keratoplasty 

also raised the possibility that the source of part of this FXIII is the cornea. Indeed, a high 

number of stromal keratocytes showed co-staining for CD34 and FXIII-A by 

immunofluorescent technique. These cells were unequally distributed in the stroma, being 

particularly abundant in the subepithelial region. As determined by quantitative Western 

blotting human cornea contained 2.9 (2.1-3.7) ng FXIII-A/mg corneal protein. Active FXIII-

A synthesis by stromal cells was proven by the detection of FXIII-A mRNA. Cells isolated 

from the stroma were characterized by flow cytometry. Altered corneal topography of two 

FXIII-A deficient patients suggests that FXIII-A might play a role in keeping the structural 

stability of the cornea. 
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EVIDENCE THAT A LONG LASTING Α-CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE 

(CGRP) ANALOGUE IS PROTECTIVE IN CARDIOVASCULAR DISEASE.  

Susan D. Brain  

Section of Vascular Biology & Inflammation, Cardiovascular Division, BHF Centre of 

Cardiovascular Research Excellence, King‟s College London, SE1 9NH, UK 

There is clear evidence that CGRP is involved in the pathophysiology of migraine, from 

studies involving humans treated with CGRP receptor antagonists and antibodies.  Clinical 

studies with normo-tensive individuals show that blocking the action of CGRP does not 

influence cardiovascular regulation. This may be surprizing as CGRP is one of the most 

potent peripheral microvascular vasodilators known. CGRP causes a sustained vasodilation 

when injected into species including humans; moreover, functional quantities of endogenous 

CGRP can be released by stimulation of sensory nerves in vivo.  The apparent discordance of 

findings may be due to the under exploration of CGRP antagonists and antibodies in humans 

with cardiovascular disease compared to normal individuals.  Certainly, there are a range of 

studies in animal models indicating that deletion or blockade of CGRP worsens 

cardiovascular disease.   

We have used a novel long lasting α-CGRP analogue to investigating the therapeutic potential 

of the CGRP pathway. We have utilised murine models of cardiovascular disease to learn 

more of the mechanisms involving CGRP. The results demonstrate that the administration of 

the αCGRP analogue protects against the hypertension, as well as the , vascular and cardiac 

remodelling (Aubdool et al., 2017). This is in keeping with the concept that the protective 

influence of αCGRP in the cardiovascular system may operate as part of a protective 

network.  The results open up the question of whether CGRP replacement therapy would be 

beneficial in terms of cardiovascular treatment.  

Aubdool AA et al., (2017) A Novel α-Calcitonin Gene-Related Peptide Analogue Protects 

Against End-Organ Damage in Experimental Hypertension, Cardiac Hypertrophy and Heart 

Failure. Circulation (in press).  

These studies are supported by the British Heart Foundation and BBSRC.  
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GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT IN VIVO ÉS IN VITRO RENDSZEREK A 

PAJZSMIRIGYHORMONOK ÉS PAJZSMIRIGYHORMON ANALÓGOK HATÁSÁNAK 

VIZSGÁLATÁHOZ 

Fekete Csaba 

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, Budapest 

A pajzsmirigyhormonok (PH) magi receptorok közvetítésével a szervezet legtöbb sejtjének 

működését befolyásolják. A PH receptorok (TR) ligand függő transzkripciós faktorok. A PH 

kötés a TR co-aktivátor illetve co-represszor kötő képességének megváltoztatásával 

befolyásolja a célgének aktivitását. Habár a keringésben a PH szint viszonylag stabil, a PH 

metabolizmus, transzport, TR altípusok expressziója és a co-regulátorok elérhetősége 

nagymértékben befolyásolja a lokális PH elérhetőséget és szignalizációt. Habár számos 

közleményben endogén géneket használtak a lokális PH hatás változásának 

tanulmányozására, e géneket a PH mellett számos más faktor is szabályozza, így a lokális PH 

hatás nem volt egyértelműen mérhető. 

 

E probléma áthidalására létrehoztunk egy úgynevezett Thyroid hormone action indicator 

(THAI) egérvonalat, melynek sejtjeiben luciferáz riporter gén termelődik timidin kináz 

minimál promóter és 3XTRE irányítása alatt.  

 

Az előadás az egérvonal felhasználhatóságát ismerteti az alapkutatás és gyógyszerfejlesztés 

területén az eddig elért eredmények bemutatásával. 
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PHYSIOLOGICAL COMPLEXITY AND PHARMACOLOGICAL EXPLOITATION OF 

ENDOCANNABINOID SIGNALING 

Mauro Maccarrone
1,2 

1
Department of Medicine, Campus Bio-Medico University of Rome, Italy;                                                                                                                             

2
European Center for Brain Research, IRCCS Santa Lucia Foundation, Rome, Italy 

Nearly 30 years after the discovery of the psychoactive ingredient of Cannabis sativa, Δ
9
-

tetrahydrocannabinol (THC) in 1964, the endogenous counterparts of THC were discovered 

and were collectively termed endocannabinoids (eCBs). To date, among several members of 

the eCB family N-arachidonoylethanolamine (anandamide, AEA) and 2-arachidonoylglycerol 

(2-AG) are widely recognized as the most bioactive substances, able to bind to and activate G 

protein-coupled type-1 (CB1) and type-2 (CB2) cannabinoid receptors, as well as other non-

CB1/non-CB2 receptor targets. In addition, an ensemble of proteins that synthesize, transport 

and degrade eCBs have been identified in the last 20 years, altogether forming the so-called 

eCB system. eCBs control basic biological processes spanning from cell choice between 

survival and death, progenitor/stem cell proliferation and neurotransmission to energy 

balance, immune response and reproductive events [1,2]. Unsurprisingly, in the last two 

decades eCBs have emerged as key regulators of human pathophysiology at multiple levels. 

Here, a modern view of the biochemistry and pharmacology of the eCB system will be 

presented, in order to put in a better perspective the impact of eCB signaling on human health 

and disease, both centrally [1] and peripherally [2]. In particular, it will be shown that eCBs 

regulate neurodegeneration, neuroinflammation, vision, cardiovascular system, 

gastrointestinal tract and liver, adaptive/innate immunity, skeletal muscle development and 

bone remodeling, as well as reproduction and skin biology. Also therapeutic applications of 

eCB system-related drugs at the periphery will be discussed. 

References 

1. Maccarrone M, Guzmán M, Mackie K, Doherty P, Harkany T. Programming of neural 

cells by (endo)cannabinoids: from physiological rules to emerging therapies. Nat. Rev. 

Neurosci. 2014 Dec;15(12):786-801. 

2. Maccarrone M, Bab I, Bíró T, Cabral GA, Dey SK, Di Marzo V, Konje JC, Kunos G, 

Mechoulam R, Pacher P, Sharkey KA, Zimmer A. Endocannabinoid signaling at the 

periphery: 50 years after THC. Trends Pharmacol. Sci. 2015 May;36(5):277-96. 
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A HEMSTRESSZ SZEREPE AZ ÉRBETEGSÉGEK KÓRLEFOLYÁSÁBAN. 

ADAPTÁCIÓS MECHANIZMUSOK. 

Balla György 

Debreceni Egyetem, KK, Gyermekklinika 

Intravaszkuláris hemolízis vagy szöveti vérzések során felszabaduló szabad hem és 

hemoglobin patofiziológiai jelentőségével az irodalomban kutatócsoportunk foglalkozott 

elsőként. Mindezidáig a vörösvértestekből kiszabadult hemoglobint még azokban a 

betegségekben is ártalmatlan mellékszereplőnek vélték, ahol a magas szöveti vaskoncentráció 

már ismert volt, és a reaktív oxigén metabolitokat a kórfolyamat részének tekintették. Azt a 

kérdést azonban nem tudták megmagyarázni, honnan és hogyan kerül a vas az 

arterioszklerotikus erek falába, a rhabdomyolysisben szenvedők veséjébe, a hemosziderint 

tartalmazó szívizomba, a magsárgaságban szenvedő újszülöttek agyi ganglionjaiba vagy akár 

a maláriás beteg központi idegrendszerébe.  

Mi igazoltuk először, hogy a sejtek, szövetek számára a szabad hem toxikus. Minden sejt 

hemtoxicitás elleni védelmi stratégiával rendelkezik, ami indukálható, és transzkripciós 

valamint transzlációs mechanizmusokon keresztül szabályozott fehérjék alkotják. Két 

legfontosabb képviselőjük a hemoxigenáz enzim és a vasat inaktiváló H-ferritin. 

Megállapítottuk, hogy a hemoxigenáz hiány érbetegséggel jár, amit különleges inflammáció 

követ. A gombák zsíroldékony sziderforjai állatmodellben is érvédő hatással bírnak. A hem 

mellett tanulmányozva a hemoglobin oxidatív módosulási formáit kimutattuk mind a 

hemtoxicitási jelenséget, mind pedig az inflammációt, az utóbbi a ferrilhemoglobin hatása. 

Újszülöttek agyvérzésében megtaláltuk a ferrilhemoglobint, ami a vérzést követő gyulladásos 

reakció legfőbb oka. Myocardium esetében igazoltuk, hogy a szabad hem a legtoxikusabb 

ismert vaskomplex. Érelmeszesedésben igazoltuk a ferrilhemoglobin jelenlétét az érfalban, 

ami magyarázatul szolgálhat, miért van egyszerre jelen egy oxidatív lipidmódosulás és az 

inflammáció. Az érelmeszesedéses kalcifikáció mechanizmusának kutatása során igazoltuk, 

hogy a hemoxigenáz-ferritin rendszer ebben az esetben is védelmi funkció, melynek 

hatásmechanizmusát tisztáztuk. 

Úgy véljük, hogy a hemoglobin és a hem a sejtek károsodást két úton okozza, az általunk 

hemoptózisnak nevezett sejthalál révén, valamint a globin mediálta inflammáció útján. 

Reméljük, eredményeikre támaszkodva, új hatásmechanizmusú sejtvédő és antiinflammációs 

preventív és terápiás eljárásokat tudunk kifejleszteni. 
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ACTIVITIES OF EPHAR/EACPT AND UEMS TO SUPPORT BASIC AND CLINICAL 

PHARMACOLOGY IN EUROPE 

Thomas Griesbacher 

Department of Experimental and Clinical Pharmacology, Medical University of Graz, Austria 

The European Certified Pharmacologists (EuCP) Programme was launched in July 2014 by 

the Federation of European Pharmacological Societies (EPHAR) with the intention to identify 

experts in the field of pharmacology (both basic and clinical) whose competency profile, in 

addition to their personal specialised scientific expertise, covers expert knowledge in all 

major fields of the discipline. EACPT, the European Association of Clinical Pharmacology 

and Therapeutics, declared its participation in the EuCP Programme in July 2015. Two 

EPHAR member societies (Italy and Austria) have already submitted certification schemes, 

which were approved by the EuCP Programme: the programmes differ in structure and reflect 

the flexibility of the EuCP Programme with respect to the respective national conditions. 

Thus, these first submitted national programmes can also serve as „case studies‟ for other 

participating member societies to develop their national EuCP rules. Information on the EuCP 

Programme and all approved national EuCP programs are published on the EuCP website 

(eucp-certification.org). Currently, several further national societies of Pharmacology 

(Netherlands, Germany, Spain, Sweden, Switzerland, Croatia, Finland) are already working 

on further national EuCP programmes or have started to explore possibilities to do so in their 

organisations. 

UEMS, the European Union of Medical Specialists has founded a new section of 

Pharmacology in 2016, which will represent all medical specialists in this discipline. The 

UEMSO Section of Pharmacology is currently performing a survey to collect information 

about the status of the discipline in all member countries of UEMS (EU plus EEA and 

Switzerland) and to gather information about training regulations in those countries were 

(Clinical) Pharmacology is recognised as a regulated medical specialty, either as stand-alone 

medical specialty or as additive or sub-specialisation to other specialties such as Internal 

Medicine. Once the survey is completed, the results shall be used to explore strategies on how 

to harmonise training regulations in Europe. 
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MECHANISM OF COORDINATED ACCESS TO ORPHAN MEDICINAL PRODUCTS 

(MOCA) – A MULTI-STAKEHOLDER INITIATIVE 

Anna Bucsics 

Project Advisor to MoCA, Vienna, Austria 

Introduction: MoCA is a means for European countries to collaborate on access of patients 

with rare diseases to Orphan Medicinal Products (OMPs) via a voluntary, dialogue-based 

approach, with flexible interactions between key stakeholders: Patients, Payers, Industry 

(companies developing or having OMPs and industry at large). MoCA is based on the 

recommendations of the multi-stakeholder Working Group Platform on Access to Medicines 

in Europe, set up by the European Commission, during the Belgian Presidency in 2010. 

Methods: The involved payers are members of MEDEV, the Medicines Evaluation 

Committee, which is an informal grouping of representatives from organisations responsible 

for the reimbursement of pharmaceuticals in Europe. Patients are represented by EURORDIS, 

European Organisation for Rare Diseases. Eurordis also ensures participation of patient 

groups affected by specific diseases. Other stakeholders may also participate, if appropriate. 

The objective of MoCA pilot projects is establishing and facilitating “early dialogue” between 

all participants, focusing on a company‟s strategy, the targeted disease, the product and its 

development, the approach and identified challenges to access markets with a view to helping 

speed up access to the product in question for patients in EU Member States. Ultimately, 

MoCA should facilitate negotiations concerning a given OMP between several EU Member 

States/national authorities and the company developing the product. Those negotiations 

should develop a rapid and structured approach to market and patients, and a coordinated 

approach for post-marketing research activities with a view to speeding up the generation of 

additional evidence. 

Participation is on a strictly voluntary basis for all stakeholders and free of charge. 

Proceedings and conclusions are confidential and non-binding up to and until a formal 

agreement is signed by all interested parties. Before this point, companies and individual 

payer organisations may “opt-out” at any time. 

Results: To date, ten companies and thirteen payer-representing bodies have participated. 

Products discussed included small molecules, biologicals and gene therapy products. 

Conclusions: Multi-stakeholder dialogue is useful for patients and developers of orphan 

medicinal products, and provides payers with early information about new medicines with 

challenging access and reimbursement aspects. However, payers‟ resources for participation 

are limited. 

Acknowledgements: MoCa is supported by EURORDIS, ZINL (the Dutch National 

Healthcare Institute) and RIZIV/IAMI, the Belgian Institute for Health and Disability 

Insurance 
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CALCINS AS SELECTIVE AND HIGH AFFINITY LIGANDS OF RYANODINE 

RECEPTORS  

Liang Xiao
1
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   Ryanodine receptors (RyR) are sarcoplasmic reticulum Ca
2+

 release channels that play a 

critical role in Ca
2+

 signaling of excitable and non-excitable cells. RyRs owe their name to the 

fact that they were characterized in great part thanks to ryanodine, a plant alkaloid that binds 

to RyRs with high affinity and specificity. Ryanodine has been an invaluable ligand of RyRs, 

but its functional effects are complex and hamper its use in cellular studies. In search of novel 

ligands that could overcome some of the functional and structural disadvantages of ryanodine, 

we found in the venom of selected scorpions a set of peptide ligands, termed calcins, 

displaying high affinity and exquisite selectivity against RyRs. The defining characteristic of 

calcins is their capacity to stabilize RyR openings in a long-lasting subconducting state. This 

effect is nearly analogous to that of ryanodine, but unlike ryanodine, calcins bind rapidly to 

RyRs (fast association rate), freely dissociate from their binding site (reversible effect), 

display a dose- and sequence-variable effect, and are amenable for derivatization without 

undergoing major loss in receptor affinity.  Calcins also modulate intracellular Ca
2+

 in intact 

cardiomyocytes with remarkable speed and with several degrees of potency, thus entering the 

field as the first cell-penetrating peptides (CPP) RyR-specific Ca
2+

 mobilizer of high dynamic 

range. We provide a comprehensive analysis of the structure–function relationships of the ten 

calcins known to date, based on their primary sequence, three-dimensional modeling, and 

functional effects on skeletal RyRs (RyR1). Primary sequence alignment and evolutionary 

analysis show high similarity among all calcins (≥78.8% identity). Other common 

characteristics include an inhibitor cysteine knot (ICK) motif stabilized by three pairs of 

disulfide bridges and a dipole moment (DM) formed by positively charged residues clustering 

on one side of the molecule and neutral and negatively charged residues segregating on the 

opposite side. [
3
H]Ryanodine binding assays, used as an index of the open probability of 

RyRs, reveal that all tent calcins activate RyR1 dose-dependently with Kd values spanning 

approximately three orders of magnitude. All calcins significantly augment the bell-shaped 

[Ca
2+

]-[
3
H]ryanodine binding curve with variable effects on the affinity constants for Ca

2+
 

activation and inactivation. In single channel recordings, calcins induce the appearance of a 

subconductance state in RyR1 that has a unique fractional value (∼20% to ∼60% of the full 

conductance state) but bears no relationship to binding affinity, DM, or capacity to stimulate 

Ca
2+

 release. The natural variation within the calcin family of peptides offers a diversified set 

of high affinity ligands with the capacity to modulate RyRs with high dynamic range and 

potency. 
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EXCITATION-CONTRACTION COUPLING IN EXTRAOCULAR MUSCLES 

1
Jan Eckhardt, 

1
Marijana Sekulic-Jablanovic, 

1,2
Francesco Zorzato and 
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Susan Treves  

1
Departments of Anesthesia and Biomedicine, Basel University Hospital, Basel, Switzerland; 

2
Department of Life Sciences, General Pathology section, University of Ferrara, Ferrara, Italy. 

Extraocular muscles (EOMs) are among the fastest and most fatigue resistant skeletal 

muscles; they are categorized as a separate group of muscles or „allotype‟ since they represent 

a unique group of highly specialized muscles anatomically and physiologically different from 

other skeletal muscles. The distinct origin and innervation of EOMs are probably responsible 

for their different gene and protein expression. Indeed, detailed biochemical characterization 

of the excitation-contraction coupling (ECC) machinery of human EOM has demonstrated 

that they are different from quadriceps muscles in that they express, in addition to the skeletal 

muscle isoforms of proteins involved in ECC, Cav1.2, CASQ2 and RyR3. In limb skeletal 

muscles ECC is triggered by activation of the voltage sensitive dihydropyridine receptor 

calcium channel Cav1.1 which is mechanically coupled to the ryanodine receptor type 1 

(RyR1) resulting in Ca
2+

 release from the sarcoplasmic reticulum. Because of the expression 

of different Ca
2+ 

channel isoforms in EOM, we hypothesize that in this group of highly 

specialized muscles excitation contraction coupling must be different.  

 

In the present study we have investigated the role of the different Ca
2+ 

channel isoforms in the 

physiological function of extraocular muscles. 
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DISEASE-STAGE DEPENDENT MITOCHONDRIAL DYSFUNCTION IN SKELETAL 

MUSCLE OF AN AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS MOUSE MODEL 

Jingsong Zhou 

Kansas City University of Medicine and Bioscience, Kansas City, MO, USA 

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal neuromuscular disease. Although motor neuron 

death is the pathological hallmark of ALS, accumulating evidences suggest that muscle 

actively contributes to the disease progression, in which mitochondria may play a center role 

in muscle degeneration. Mitochondria are a major source of reactive oxygen species (ROS) 

production. Using mitochondrial superoxide probe MitoSox Red and intracellular ROS probe 

ROS Brite
Tm

, we detected enhanced ROS level in muscle derived from ALS G93A mice at 

the age of 2 months (before disease onset) and 4 months (after disease onset). In order to 

quantify the disease-stage dependent changes of mitochondrial function, we generated double 

transgenic mice (G93A/cpYFP) that carry human ALS mutation SOD1
G93A

 and mt-cpYFP 

transgenes, in which mt-cpYFP detects the dynamic changes of ROS-related mitoflash events 

at the single mitochondrion level. The mitoflash activity at the age of 2 months is marked by 

an increased flashing area in G93A muscle fibers, while their kinetics properties remain 

unchanged. After ALS onset, there are drastic changes in the kinetics of mitoflash signal with 

prolonged FDHM (full duration at half maximum) of the mitoflash signal. The difference in 

the kinetics of mitoflash activity suggests that mitochondrial function in G93A muscle show 

disease stage-dependent changes. It is known that uncontrolled opening of mitochondrial 

permeability transition pore (mPTP) is a key step to promote mitochondrial ROS production. 

While the molecular composition of mPTP is still incompletely understood, studies have 

shown that cyclophilin D (CypD) promotes the opening of mPTP and phosphorylated form of 

GSK-3β participates in maintaining mPTP in the closed state. 

 

We explored potential molecular mechanisms underlying the disease-stage dependent changes 

in mitochondria by conducting immunoblotting of subcellular mitochondrial fractionation of 

G93A muscle.  Remarkably, at the later stage, there were a significant increase in CypD 

expression level and a significant reduction of pGSK-3β expression level in mitochondria of 

G93A muscle, while those changes were not detected in the G93A mice at the age of 2 

months.  The current study suggests that mitochondria in ALS G93A skeletal muscle 

experience disease-stage dependent changes due to different underlying molecular 

mechanisms. Moreover, mitoflash activity provides a quantitative biomarker for evaluating 

ROS-related mitochondrial function in skeletal muscle and is a valuable index that can be 

used to evaluate the disease progression of ALS. 
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TARGETING MG53 FUNCTION IN TISSUE REPAIR AND REGENERATION 

Jianjie Ma 

The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA 

MG53 plays an important role in the assembly of cell membrane repair. Genetic ablation of 

MG53 leads to defective membrane repair and tissue regeneration. In vivo assays with rodent 

and large animal models show that the recombinant human MG53 (rhMG53) protein can 

protect stress-induced injuries to muscle, heart, lung and kidney tissues.  

Transgenic mice with systemic elevation of MG53 in the bloodstream live a healthy life span 

with enhanced tissue regenerative function.  In human and rodents, MG53 is present in blood 

circulation, thus a therapeutic approach with modulation of MG53 function or systemic 

administration of rhMG53 protein can potentially be a safe biologic reagent for treatment of 

tissue injuries.   
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SKELETAL MUSCLE CONTRACTILE DYSFUNCTION AND NITROSATIVE STRESS 

IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS  

Maarten M. Steinz
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, Karl Olsson

2
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2
, Tommy Lundberg

2
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2
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Johanna T. Lanner 

1
Karolinska Institutet, 1Dept. of Physiology and Pharmacology, 

2
 Dept. of Laboratory Medicine, Stockholm, Sweden 

In addition to the primary symptoms arising from inflammatory processes in the joints, 

muscle weakness  is  commonly  reported  by  patients  with rheumatoid  arthritis  (RA). 

Rheumatoid cachexia is a term used in RA and defined as a loss of skeletal muscle mass and 

with no, or little weight loss in the fat mass. However, already Helliwell and Jackson (1996), 

stated that the reduction in grip strength of patients with RA is larger than what could be 

explained by the reduction in muscle size, which more recently,has been indicated again by 

additional groups. However, little is known about the underlying mechanisms of muscle 

weakness in patients with RA. Here  we  evaluated  the muscle force  production (Biodexa), 

muscle  size  and  mass (CT-scan)  and  the  amount  of  daily  activity  (Accelerometer) in  

patients  with  RA  (female  patients 53±2 years; 7-10 years since diagnosis, the control group 

consisted of age-matched healthy women). Blood  samples  and muscle biopsies  were  

obtained  for  molecular  analysis. The isometric specific force (i.e. force per cross-sectional 

area) of quadriceps was ~20% lower in patients  with  RA  than  in  the  controls. The  daily  

activity  measured  with  an  Accelerometer (~ advanced step-counter) highlighted that there 

were no difference in the amount of daily activity between the patient group and the healthy 

controls. Thus, intrinsic muscle weakness is present in these patients  and  it  does  not  appear  

to  be  the  result of  inactivity. We  have  previously reported   that   muscle   weakness   in   

mice   with   arthritis   (collagen-induced   arthritis)   was accompanied  by  increased  

peroxynitrite-derived  nitrosative  stress  (nitration)  on e.g. the contractile protein actin. Now, 

our preliminary data show that the patients with RA also have increased amounts of nitration 

on actin, which we previously have shown could interfere with the  cross-bridge  cycling  and  

force  production. The  muscle  biopsies are  currently  ongoing mass-spectrometry analysis to  

get  further  detailed  information  of  the  nitration  status  of  the contractile proteins in 

skeletal muscles from patients with RA. The outcome of this study will advance our 

understanding  of  RA-induced  muscle  weakness,  which  ultimately  can  lead  to 

identification of novel therapeutic targets to improve muscle function. 
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“EXPLORING THE POST-DEVELOPMENTAL ROLE OF SOCE IN MUSCLE FATIGUE 

AND DISEASE” 

 

Robert T. Dirksen 

 

University of Rochester Medical Center, Department of Pharmacology and Physiology, 

Rochester, NY   

 

Store-operated calcium entry (SOCE) is coordinated by coupling between two proteins: 

STIM1 calcium sensors in the sarcoplasmic reticulum (SR) and Ca
2+

-permeable Orai1 

channels in the transverse tubule (TT) membrane. In muscle, SOCE is suggested to limit 

muscle fatigue and promote muscle development, while SOCE dysfunction can contribute to 

sarcopenia and muscular dystrophy. In addition, loss-of-function mutations in the genes that 

encode STIM1 and Orai1 are linked to human severe combined immunodeficiency with a 

debilitating myopathy and dominant gain-of-function mutations in STIM1 and Orai1 result in 

tubular aggregate myopathy. The picture to emerge is that tight regulation of STIM1/Orai1-

dependent SOCE activity is critical for optimal muscle performance such that aberrant 

increases or decreases in SOCE activity result in different forms of muscle dysfunction 

including fatigue, sarcopenia, and myopathy. 

 

We and others have shown that early developmental, muscle-specific knockout of either 

STIM1 or Orai1 results in reduced postnatal muscle growth/development and loss of fatigue-

resistant type I fibers. In addition, SOCE activity has been suggested to contribute to 

uncontrolled thermogenic muscle contractions in patients with mutations in the type I 

ryanodine receptor (Ryr1) that are characteristic of malignant hyperthermia (MH) and 

environmental heat stress (EHS). We used tamoxifen-inducible, muscle-specific floxed Orai1 

mice (HSA-MerCreMer-Orai1
fl/fl

) to assess the impact of post-developmental Orai1 ablation 

on muscle cross-sectional area, fiber type specification and the development of fatigue during 

repetitive high frequency stimulation. Mice heterozygous for a knock-in mutation in Ryr1 

(Y524S) linked to MH and cores in humans (Ryr1
Y524/+

 or YS mice) exhibit halothane (MHS) 

and heat-induced (EHS) hypermetabolic responses of muscle that rapidly progress to sudden 

death. Muscle from these mice also exhibits a slowly progressive mitochondrial myopathy. 

Therefore, we evaluated the impact of post-developmental Orai1 ablation on the EHS and 

mitochondrial damage phenotypes by crossing HSA-MerCreMer-Orai1
fl/fl

 mice with YS mice. 

Unpublished results regarding the impact of post-developmental Orai1 ablation on the 

structure, fiber type content and fatigue in muscle from wild type mice and the EHS and 

mitochondrial defects observed in YS mice will be presented.  
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INVESTIGATION OF THE ROLE OF TRPA1 AND TRPV1 ION CHANNELS IN AN 
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Introduction: Psoriasis is an immune-mediated chronic inflammatory skin disease with 

genetic and environmental factors in the background. Recent studies have suggested that 

neuro-immune interactions play important role in its pathomechanism. Transient Receptor 

Potential Ankyrin 1 (TRPA1) and Transient Receptor Potential Vanilloid 1 (TRPV1) ion 

channels are present on several cell types of the skin and has been shown to contribute to 

cutaneous inflammatory processes. Our aim was to investigate the role of these TRP receptors 

in imiquimod (IMQ)-induced psoriasiform reaction using genetically engineered TRPA1 and 

TRPV1 knock out mice.  

Methods: Aldara (5% IMQ) and control cream (vaseline) was applied simultaneously in Finn 

chambers on the shaved back skin of TRPA1 and/or TRPV1 knock out (KO) and wild-type 

(WT) mice. Treatments were repeated for 4 days. Skin edema/infiltration and blood perfusion 

were measured with a micrometer or with Laser Speckle Contrast Analysis (LASCA) method, 

respectively. Dorsal skin samples were collected at different time points, and expression 

levels of IL-1β, TNF-α, IL-17, IL-22 and IL-23 mRNA were determined by RT-PCR. Protein 

concentrations were detected with Luminex xMAP method. Histopathological alterations 

were monitored by semiquantitative scoring on haematoxylin-eosin stained skin sections. Ca-

imaging was used to investigate the effect of IMQ on TRPA1+ and TRPV1+ CHO cell lines. 

Results: Skin infiltration and blood perfusion significantly increased on day 3 and 4 in the 

TRPA1 KO mice compared to the WT group. On the contrary, decreased edema and 

perfusion could be detected in the lack of TRPV1 ion channel. Expression level of 

inflammatory cytokines found to be elevated in TRPA1 KO skin samples at different time 

points. Histopathological alterations showed the signs of psoriasis present in human psoriatic 

skin sections as well. We prooved for the first time that IMQ can directly act on TRPA1 but 

not TRPV1 receptors using cell culture studies. We demonstrated that CD4+ T helper cells 

express TRPA1 but not TRPV1 ion channels in the skin with immunohistochemistry. 

Conclusions: TRPA1 receptor mediates anti-inflammatory effect on imiquimod-induced 

psoriasiform skin reaction while the presence of TRPV1 has pro-inflammatory role in this 

process. Non-neuronal TRPA1 receptors on T-helper cells could have an important role in the 

amelioration of psoriasiform inflammation.  
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Activation of the nonselective cation channel transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1) 

expressed on intra- and extracranial terminals of trigeminal nociceptors may play a significant 

role in the pathophysiology of headaches. Hydrogen sulfide (H2S) produced in mammalian 

tissues reacts with nitric oxide (NO) and generates nitroxyl, which releases calcitonin gene-

related peptide (CGRP) from primary afferents by opening TRPA1 channels. Since 

pathophysiological conditions such as obesity are associated with increased incidence of 

headaches, we asked whether there are changes in the sensitivity of the TRPA1 receptors 

expressed on dural afferents in obese rats fed on a high-fat, high-sucrose (HFHS) diet. 

TRPA1 receptor-mediated increase in dural and medullary blood flow and release of CGRP 

from trigeminal afferents were studied in rats fed on HFHS and control diets. The TRPA1 

receptor agonist acrolein, the H2S donor Na2S and the NO donor DEA-NONOate were 

topically applied to the dura mater or intravenously infused. Perfusion of meningeal tissues 

and the exposed medulla was monitored with laser Doppler flowmetry. CGRP content of 

cerebrospinal fluid (CSF) collected from the cisterna magna was measured with ELISA.  

Topical application or infusion of Na2S was followed by increased CGRP concentrations in 

the CSF and increases in meningeal and medullary blood flow.  These responses were 

abolished by blocking endogenous H2S or NO production and by the pre-administration of 

TRPA1- or CGRP receptor antagonists. Experimental obesity was associated with an 

augmented vasodilatation in meningeal arteries after dural application of a TRPA1 agonist 

and an enhanced basal and TRPA1 agonist-induced CGRP release from meningeal afferents. 

Our results indicate the contribution of two endogenously produced mediators, H2S and NO in 

trigeminal TRPA1 activation and consequent CGRP release from peripheral and central 

terminals of nociceptors. Obesity-related alterations in metabolic and inflammatory conditions 

may result in sensitization of TRPA1 receptors leading to enhanced headache susceptibility in 

obese individuals following chemical irritation of trigeminal nociceptors. 

Supported by: K119597 research grant of the Hungarian National Research, Development and 

Innovation Office, GINOP-2.3.2-15-2016-00034 and the European Union 

(EUROHEADPAIN, Grant agreement no: 602633). 
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NETWORK INVOLVED IN THE DEVELOPMENT OF INFLAMMATORY HEAT                                                                                              

HYPERSENSITIVITY  
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The development and maintenance of prolonged pain associated with tissue injury and 

subsequent inflammation depends on transcriptional changes in pain signal (nociceptive)-

processing neurons. The transient receptor potential cation channel, sub-family V, member 1 

(TRPV1) that, among other activators, responds to capsaicin, the pungent agent of hot peppers 

is indispensible for the development of burning pain (heat hyperalgesia), one of the main 

modalities of prolonged pain in inflammation. However, the mechanisms that couple TRPV1 

activation to transcriptional changes have so far remained elusive. We have shown recently 

that mice lacking the nuclear mitogen- and stress-activated kinases 1 and 2 (MSK1/2) do not 

develop heat hypersensitivity in carrageenan-induced paw inflammation. Therefore, we have 

studied capsaicin-induced phosphorylation at serine 10 (S10) in one of MSK1/2‟s main 

effectors, histone H3 (H3) that is a gene expression-promoting epigenetic tag.  

We found that capsaicin injection up-regulates phosphorylated S10H3 (p-S10H3) in rat L4-5 

dorsal root ganglia. The up-regulation is evident within 5 minutes and lasts for at least 30 

minutes. Capsaicin application also up-regulates p-S10H3 expression in wild type mouse 

cultured primary sensory neurons. However, no similar up-regulation occurs in mice lacking 

MSK1/2. In cultures of rat primary sensory neurons, the great majority of cells exhibiting p-

S10H3 also express TRPV1.  In addition to primary sensory neurons, capsaicin injection also 

up-regulates p-S10H3 expression in a group of spinal dorsal horn neurons. Together these 

data suggest that elucidating MSK1/2 signalling may reveal how TRPV1 activation leads to 

transcriptional changes in primary sensory and dorsal horn neurons hence to the development 

of inflammatory heat hypersensitivity 
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Morphine, a narcotic alkaloid from the poppy plant (Papaver somniferum), is known as a 

potent primary ligand for multiple opioid receptors with a definite preference for the MOP 

receptor (mu-opioid or morphine receptor). Our objective was to investigate the specific 

binding of nine different morphine-framed derivatives,6-O-desmethyldiprenorphine (DDPN), 

6-O-desmethylbuprenorphine (DBPN), 6-O-desmethyldihydroetorphine (DDHE), 6-O-

desmethyl-phenethyl-orvinol (DPEO), 6-O-desmethyl-phenethyl-thevinol (DPET), 2OR-

phenethyl-thevinol (PET), 6-O-ethyl-phenethyl-thevinol (E-DPET), 19-methylorvinol 

(MORV) and 19-methyldihydroorvinol (MDORV)towards mu and delta opioid receptors 

(MOP and DOP receptors, respectively) in competition binding experiments with opioid 

receptor specific radiolabelled ligands in rat brain membranes.  

Additionally the opioid G-protein efficacy of the observed peptides were investigated in 

functional [
35

S]GTPγS binding assays in presence and absence of different opioid receptor 

specific antagonists, again in rat brain membranes. The ligands presented here are either 

original compounds or the others are described structures without any structure-acticivy 

relationship (SAR) studies. All of the analogues have shown higher affinity to mu-opioid 

receptor than morphine and the MOP receptor selective synthetic opioid peptide, DAMGO in 

equilibrium heterologous displacement experiments. The DDPN, DDHE, DPEO and DPET 

showed higher the DBPN, PET, E-PET, MORV and MDORV showed lower affinity towards 

DOP receptor. In [
35

S]GTPgS binding assay most of the analogues acted as inverse agonists 

by decreasing the basal activity of G-protein signaling. DDHE weakly stimulated G-protein 

activation which was inhibited by morphine. Despite their extremely high affinity in the 

binding experiments, the intraperitoneally administered compounds exhibited moderate 

antinociception in an animal model of inflammatory pain. 
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A TRPV1 CSATORNÁK ÚJ SZABÁLYOZÁSI ÉS TERÁPIÁS HATÁSAI - 

ÁLLATKÍSÉRLETEKTŐL A KLINIKAI ALKALMAZÁSIG 
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A tranziens receptor potenciál vanilloid-1 (TRPV1) csatornák különböző szövetekben 

expresszálódnak, köztük az érfalban is megtalálhatók. Mivel a TRPV1 csatorna szerepet 

játszik a pH változások érzékelésében, célunk volt annak vizsgálata, hogy a csatorna szerepet 

játszik-e az acidózisra és alkalózisra adott vazomotor válaszok kiváltásában. Eredményeink 

alapján úgy tűnik, hogy a TRPV1-csatornák fontos szerepet játszanak a pH-változások által 

kiváltott vazomotor válaszok mérséklésében patkány carotis artériában, míg farokbőr 

artériában a csatorna hatása kevésbé jelentős. A neuronális TRPV1 az alkalózis által kiváltott 

érösszehúzódás csökkentésében játszik fontos szerepet, míg a savval kiváltható vazorelaxációt 

elsősorban a nem-neuronális TRPV1 aktiváció gátolja. A TRPV1 szerepe tehát a szöveti 

perfúzió szabályozásában, szisztémás vagy lokális pH változások esetén (pl. testmozgás, 

gyulladások, légzési- vagy veseelégtelenség) tűnik fontosnak. 

Klinikai megfigyelések is megerősítik a TRPV1 humán homeosztázisban betöltött fontos 

szerepét. A csatorna kapszaicinnel történő aktiválása, többek között potenciális új 

elhízásellenes terápiás hatást hordoz, mivel a kapszaicin adagolása képes befolyásolni az 

energiafelvételt és az energiafelhasználást is. A kapszaicin vagy nem csípős analógjainak 

(kapszinoidok) fogyasztása hatással van az energiaforgalomra és a zsírsavoxidációra, bár a 

rendelkezésre álló humán adatok ezen a téren ellentmondásosak. Az irodalmi adatok 

szisztematikus elemzése megerősítette, hogy a kapszaicin és a kapszinoidok elősegítik a 

negatív energia-egyensúlyt és növelik a zsírsavoxidációt, ám ez a hatás csak az abnormálisan 

magas testtömeg-indexű (BMI) egyéneknél igazolható. Ezért a kapszaicin és a kapszinoid 

fogyasztása új, természetes, biztonságos módszer lehet a súlyvesztés elősegítésére kórosan 

magas BMI esetén anélkül, hogy a normális testtömegű emberekben nem kívánt súlyvesztés 

jönne létre. 

 

A kutatást az NKFI/ OTKA (PD 105532) és a Pécsi Tudományegyetem (PTE-AOK-KA-

2015-14) támogatta. 
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A poli(ADP-ribóz) polimerázok családjába az emberben 17 enzim tartozik. A PARP 

enzimek NAD
+
 bontása során nikotinsavamidot és ADP-ribózt állítanak elő, melyek közül az 

ADP-ribóz egység(ek)et különböző célfehérjékhez képesek kapcsolni. Több PARP enzim 

részt vesz az anyagcsere komplex szabályzásában, a PARP2 enzimet hipotézis mentes 

vizsgálatokban összefüggésbe hozták a lipid metabolizmussal. Saját vizsgálatainkban leírtuk a 

PARP2 szerepét a hepatikus koleszterin szintézisben és triglicerid oxidációban. 

Microarray vizsgálatok során hasonlóan a májhoz az SREBP rendszer indukcióját 

mutattuk ki PARP2 csendesített C2C12 sejtekben és PARP2 knockout harántcsíkolt 

izomzatban. Az SREBP rendszer indukciójával párhuzamosan a koleszterin bioszintézis 

génjeinek expressziója megemelkedett és ezzel együtt a koleszterin mennyisége is. Több más 

lipidomikai változást is észleltünk a PARP2 csendesített sejtekben. 

A magasabb koleszterin tartalom a harántcsíkolt izomzatban felhasználható az izomzat 

saját endogen anabolikus szteroid szintézisében. Megvizsgáltuk mind sejtes, mind egér 

modelleken a szteroid szintézis főbb génjeinek az expresszióját, valamint a szteroid 

hormonokat mértünk a vad típusú és PARP2 knockout egerek musculus gastrocnemiusából. A 

PARP2 deléciója vagy csendesítése indukálta az anabolikus steroid szintézis génjeit és 

megemelte az intramuszkuláris dihidrotesztoszteron szintet. A PARP2 knockout egerek 

izmainak ereje nagyobb, mint a vad típusú állatoknak. 

Munkánkat támogatta: NKFIH K108308, GINOP-2.3.2-15-2016-00006, GINOP-2.3.3-15-

2016-00021 
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Bevezetés: A vékonybél mucosa különösen érzékeny a szöveti hipoxiára és a gyulladásos 

folyamatokra, de az energetikailag legaktívabb epithelium mitokondriális funkciójáról 

mindezek ellenére csak korlátozott ismeretekkel rendelkezünk. Ennek fő oka a sejteket 

károsító mintavételi módszerben rejlik. Célunk olyan sejt-izolálási technika kidolgozása volt, 

amivel lehetővé válik az egészséges és a kóros bélszakaszokból származó mitokondriális 

minták validált funkcionális vizsgálata nagyfelbontású respirometriával (HRR). 

Módszerek: Hím Sprague-Dawley patkányok friss jejunum és ileum szövetmintáit EDTA és 

EGTA kelátképző anyagokkal inkubáltuk. Egy további kísérleti csoportban teljes vastagságú 

ileum biopsziás mintákat vettünk, majd a mintákat minden esetben HRR (Oxygraph-2k, 

OROBOROS Inc) és fénymikroszkóp segítségével vizsgáltuk MiR05, DMEM vagy Krebs-

Hensenleit (KH) pufferben. Tisztáztuk, hogy miként befolyásolják a nyert sejtek mennyiségét, 

minőségét és a mitokondriumok respirációs tulajdonságait a kelátorok, a hőmérséklet és az 

inkubációs idő valamint az inkubációs oldatok egyéb tényezői.  

Eredmények: EGTA kelátor és foszfát-puffer alapú oldattal, 30+30 perc 4°C-on történő 

inkubálás után az epithelium nagy, összefüggő lemezeit tartalmazó mintákat nyertünk, 

melyekből stabil ROUTINE respirációt mértünk - szemben a főként különálló sejteket 

tartalmazó más izolációs eljárásokkal. A biopsziák DMEM és MiR05 médiumokban is időben 

csökkenő hatékonyságú, de reprodukálható eredményeket szolgáltattak. 

Összefoglalás: A vékonybél epithelium különálló sejtekre való szétválasztásával szemben az 

ún. organoid sejtkultúra módszerével jól lélegző, kielégítő minőségű sejtek nyerhetők, melyek 

alkalmasak a nagyfelbontású respirometriai mérésekre is. Alternatív, gyorsabb módszerként 

kis biopsziás minták is vizsgálhatók. 

Támogatás: NKFI K120232, GINOP-2.3.2-15-2016-00015, ÚNKP  
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A modern, jelentős megterheléssel járó életükben egyre több ember érintett valamilyen 

reproduktív vagy metabolikus betegében, amelynek megelőzése szempontjából kiemelkedő 

szerepe van a hipotalamusz normális működésének, elősegítve a homeosztázis fenntartását. A 

megelőzése és gyógykezelés szempontjából feltétlenül szükséges a hipotalamikus funkciók 

pontos megismerésére. Annak ellenére, hogy a nagyagyhoz hasonlóan a hipotalamuszban a 

jobb és bal oldali térfelén az egyes magcsoportok tükörszimmetrikusan helyezkednek el, a 

hipotalamusz működését mind a mai napig egységes struktúraként kezelik, feltételezve, hogy 

a két oldalon található, azonos magokhoz tartozó idegsejtek azonos feladatokat látnak el. 

Kísérleteinkben normál ciklusú és ovariektomizált nőstények valamint intakt és 

kasztrált hímek esetében az állatok jobb és bal oldali hipotalamusz feléből származó 

mitochondriumok oxigénfogyasztását (légzési ráta) elkülönítetten vizsgáltunk. Egy állatban a 

jobb- illetve baloldalról származó légzési rátákat egymáshoz hasonlítottuk, így megállapítva a 

két oldal közötti különbséget, továbbá azt, hogy melyik oldal volt az aktívabb.  

Vizsgálatainkkal bemutattuk, hogy a párosan elhelyezkedő régiók egymástól eltérő 

mértékben részesednek az egyes élettani funkciók betöltésében, és a két hipotalamikus oldal 

az egyes feladatokat aszimmetrikusan szabályozza.  

Kísérleteink arra engednek következtetni, hogy noha a jobb és bal térfél képes 

ugyanazon perifériás jelekre reagálni, a kiváltott biológiai válasz a két oldalon eltérő mértékű, 

így egyes folyamatokban a hipotalamikus féltekéhez köthető dominancia alakul ki. Az 

általunk demonstrált eredmények alapján azt feltételezzük, hogy a hipotalamusz a nagyagyhoz 

hasonló, annál (jelen tudásunk alapján) valamivel kevésbé specifikus lateralizációt mutat, így 

a hipotalamikus oldalakat - ebben az összefüggésben - féltekének is nevezhetjük. 

A jelen munkában szereplő kísérleteket a OTKA104982 illetve OTKA81745, továbbá 

az Emmi 11475-4/2016/FEKUT azonosítószámú támogatási szerződések keretében valósultak 

meg. 
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Introduction: Studies in nuclear medicine detected high abundance of brown adipose tissue 

in healthy adult humans mostly in the supraclavicular, deep neck and paravertebral regions. 

There are at least two types of thermogenic adipocytes, classical brown and beige, which have 

different origins and distribution. In the present study, we aimed to clarify whether adipose-

derived mesenchymal stem cells (ADMSCs) from different anatomical sites are capable of 

initiating a browning program in parallel with the enhancement of mitochondrial respiration. 

Materials and methods: ADMSCs obtained from herniotomy (abdominal subcutaneous) or 

thyroid surgery (deep neck and cervical subcutaneous) were differentiated into white, brown 

(by BMP7 treatment) or beige (by irisin or long-term rosiglitazone administration) adipocytes. 

To assess browning, gene expression measurements and Laser-scanning cytometry based 

morphology analysis were performed. Oxygen consumption was measured using an XF96 

oxymeter. 

Results: Adipocytes differentiated from ADMSCs that had been isolated from deep neck fat 

showed higher expression of the browning adipogenic markers and elevated mitochondrial 

respiration compared to adipocytes of subcutaneous origin. The creatine substrate cycle, 

which is an additional thermogenic mechanism of beige adipocytes, was also highly active in 

deep neck adipocytes. 

Conclusion: To date, there is no evidence whether ADMSCs from various adipose tissue 

depots have a different potential to develop into white, classical brown or beige adipocytes. 

Our results support that deep neck ADMSCs have higher browning potential than the 

subcutaneous progenitors and are dominantly differentiated to beige cells. 

The work is supported by OTKA NK 105046 and the GINOP-2.3.2-15-2016-00006 project. 
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TUMOROK METABOLIKUS VÁLTOZÁSAI A CÉLKERESZTBEN 

Sebestyén Anna, Hujber Zoltán, Krencz Ildikó, Petővári Gábor, Nagy Noémi, Dankó 

Titanilla, Jeney András, Kopper László 

Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Molekuláris Onkológia 

Támogatott Kutatócsoport MTA-SE 

Az utóbbi évtizedben egyre több vizsgálat érinti a daganatnövekedéshez, a terápia rezisztencia 

mechanizmusok megjelenéséhez szükséges környezeti változások hátterében a szöveti 

heterogenitás mellett a sejtek metabolikus átprogramozásával összefüggő celluláris 

eseményeket. Azonos genetikai, jelátviteli változásokkal jellemezhető, akár azonos 

szubtípusú daganatok esetében is jelentős különbségek lehetnek a tápanyag hasznosításban, a 

metabolikus útvonalak újraprogramozásában. Ezekről azonban még kevés adat áll 

rendelkezésünkre, különös tekintettel a terápiás beavatkozás során várható, illetve 

bekövetkező metabolikus változásokra szöveti szinten. 

Munkánkban tumor sejtvonalakban, xenograft tumor mintákban és humán tumorszövetekben 

analitikai, molekuláris biológiai, biokémiai és patomorfológiai  vizsgálati technikákkal a 

tumor sejtek, illetve szövetek metabolikus jellemzését kezdtük meg. Célunk különböző 

daganatos minták esetében az anyagcsereszabályozással összefüggő változások, ezen 

keresztül terápiás célpontok és a terápia során, a daganat metabolikus alkalmazkodásakor 

bekövetkező változások vizsgálata. 

Kimutattuk az mTOR aktivitás változásokkal összefüggésbe hozható onkometabolit termelést, 

bizonyos ezekkel összefüggő fehérjék és enzimek mennyiségi és aktivitás változásait. 

Eredményeink szerint bizonyos metabolikus célpontok kombinált gátlásának in vitro és in 

vivo proliferáció és tumornövekedést gátló hatásai segíthetik a metabolikus katasztrófa  

kialakulását, a terápia rezisztencia problémák megoldását is. 

A munkát támogatja: MedinProt Szinergia, Bolyai ösztöndíj és ÚNKP Program 
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TASK-1 (KCNK3) CHANNELS IN THE LUNG: FROM CELL BIOLOGY TO CLINICAL 

IMPLICATIONS  
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TWIK-related acid-sensitive potassium channel 1 (TASK-1 encoded by KCNK3) belongs to 

the family of two-pore domain potassium channels. This gene subfamily is constitutively 

active at physiological resting membrane potentials in excitable cells, including smooth 

muscle cells and has been especially linked to the human pulmonary circulation. TASK-1 

channels are sensitive to a wide array of physiological and pharmacological mediators that 

affect their activity such as unsaturated fatty acids, extracellular pH, hypoxia, anaesthetics and 

intracellular signalling pathways.  

 

Recent studies show that modulation of TASK-1 channels either directly or indirectly by 

targeting their regulatory mechanisms has the potential to control pulmonary arterial tone in 

humans. Furthermore, mutations in KCNK3 have been identified as a rare cause of both 

familial and idiopathic pulmonary arterial hypertension. This talk will summarise our current 

state of knowledge of the functional role of TASK-1 channels in the pulmonary circulation in 

health and disease, with special emphasis on current advancements in the field. 
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A SZÍV KÁLIUMCSATORNÁI AZ ÉLETTAN , KÓRÉLETTAN ÉS FARMAKOLÓGIA 

TERÜLETÉRŐL EGYSÉGESEN SZEMLÉLVE 

Varró András  

Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 

 

A szívizom – mint minden elektromos aktivitással rendelkező szövet – működésében különös 

fontosságúak a transzmembrán ioncsatornák és ioncserélő pumpamechanizmusok. Ezek közül 

is kiemelkednek a szívizom különböző káliumcsatornái, amelyek meghatározzák a 

membránpotenciál, a repolarizáció és a spontán frekvencia szabályozását. Ezen funkciók 

döntő jelentőségűek nemcsak az élettan, hanem a kórélettan és az ehhez szorosan kapcsolódó 

farmakoterápia szempontjából. Mivel a szívizom többféle élettani funkció ellátására képes, 

ezért az szívizomszövet eltérő sajátságú (kamrai és pitvari munkaizomzat, Purkinje rost, 

szinusz és AV csomó stb) sejtpopulációkkal rendelkezik, amelyek ioncsatorna készlete is 

jelentősen különbözik egymástól. 

Az előadás témája a szívizom e komplex élettani, kórélettani és farmakológiai aspektusainak 

speciális vonatkozásaival kíván foglalkozni.  
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KV1.3 CSATORNA GÁTLÓ PEPTID TOXINOK JELLEMZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 

Panyi György 

Debreceni Egyetem, ÁOK, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, Debrecen 

 

A Kv1.3. K
+
 csatornák nagy affinitású és specificitású gátlószerei hatékonyan gátolják a 

humán T limfociták antigén-függő aktivációját és proliferációját. A csatorna T sejt altípus-

függő expressziója lehetőséget teremt szelektív immunszuppresszióra, ami terápiás 

lehetőséget jelent egyes autoimmun betegségek kezelésében.  

Munkacsoportunk korábban számos, skorpiók méreganyagaiból izolált nagy affinitású Kv1.3 

gátlószert azonosított. A kb. 35 aminosavból álló peptideket 3-4 diszulfid híd stabilizálja, a 

Kv1.3 gátlás félhatásos dózisa néhány 100 nM-3 pM tartományban volt.   

A természetes skorpió toxinok általában nem szelektívek a Kv1.3 csatornákra. Ilyen peptid pl. 

az általunk korábban jellemzett Anuroctoxin (AnTx), mely a Kv1.3 csatornák mellett a Kv1.2 

csatornákat is nagy affinitással gátolta. A szeletivitás javítása céljából elvégeztük az AnTx 

szekvencia analízisét, és ez alapján állítottuk elő a toxin 3 új változatát, ahol a N17A és F32T 

aminosav cseréket végeztük el. A dupla szubsztituált toxin (N17A/F32T-AnTx) megtartotta 

nagy Kv1.3 affinitását, viszont elveszítette Kv1.2 gátló képességét. A vad típusú és mutáns 

peptidek NMR szerkezetének összehasonlítása a szubsztituált peptid konformációs 

flexibilitásának csökkenését mutatta, ami egy, a szelektivitást fokozó egy befolyásoló egy új 

tényezőt jelent. 
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A TRESK HÁTTÉR K
+
 CSATORNA FUNKCIÓJA, FIZIOLÓGIÁS ÉS 

FARMAKOLÓGIÁS SZABÁLYOZÁSA 

Enyedi Péter, Czirják Gábor, Mátyus Péter, Erdélyi Ferenc, Lengyel Miklós 

Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet, Budapest 

A K2P háttér kálium csatornák utolsóként felfedezett képviselője, a TRESK, idegelemekben, 

elsősorban DRG és trigeminális ganglion sejtekben expresszálódik. A sejtek nyugalmi K
+
 

konduktanciáján keresztül befolyásolja az ingerlékenységét, így a fájdalomérzést is. Leírták, 

hogy hiánya (domináns negatív mutációja) migrénes fenotípussal koszegregál. 

Munkacsoportunk a TRESK szabályozásának számos részletét tisztázta. Kimutattuk, hogy az 

alapállapotban alacsony csatorna aktivitás konstitutív (PKA és MARK kinázok általi), több 

aminosav oldalláncon is létrejövő foszforilácó következménye. Ca
2+

 szignál hatására a 

TRESK calcineurin (egy foszfatáz) közvetítésével aktiválódik. E folyamathoz sejten belüli 

fehérje-fehérje kölcsönhatások (a TRESK, maga a calcineurin és 14-3-3 fehérjék) is 

hozzájárulnak. 

A TRESK fiziológiás/kóros folyamatokban játszott szerepének megértéséhez fontos eszközök 

a csatornára specifikusan ható gátló, ill. aktiváló szerek. Egy nagy áteresztő képességű 

vizsgálatban azonosított aktiváló szerről, a cloxyquinről kimutattuk, hogy a csatorna 

működését állapotfüggően és specifikusan fokozza. Olyan új vegyületeket is sikerült 

előállítanunk melyek specifikus és hatékony gátlószernek bizonyultak. E vizsgálatokban 

eredményeit TALEN módszerrel létrehozott génhiányos állatokból izolált natív sejteken is 

megerősítettük. 
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A KÍSÉRLETES TRANSZPLANTÁCIÓ SORÁN ALKALMAZOTT 

IMMUNSZUPPRESSZÍV SZEREK HATÁSA A LOKÁLIS RENIN TERMELÉSRE 

 

Szabó Attila, Csohány Rózsa, Prókai Ágnes, Fekete Andrea, Vannay Ádám 

 

Semmelweis Egyetem I.sz.Gyermekklinika, MTA-SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai 

Kutatócsoport, MTA Lendület Diabetes Kutatócsoport 

  

Bevezetés A calcineurin-inhibitorok (CNI) használata a vesetranszplantációt követő 

immunszupressziós terápia elengedhetetlen része. A CNI-k az egy éves graft túlélést 

jelentősen javítják, azonban hosszú távon jól ismert nefrotoxikus mellékhatásuk, melynek 

pontos mechanizmusa még nem teljesen tisztázott. Munkánk során a Cyclosporin A és 

Tacrolimus kezelés lokális, renin-angiotenzin rendszerre kifejtett in vivo hatását vizsgáltuk a 

gyűjtőcsatornában. 

Metodika Három hetes egereket három hétig fiziológiás sóoldattal, Cyclosporin A-val 

(2mg/kg/nap), Tacrolimus-szal (0,075mg/kg/nap), Cyclosporin A (2mg/kg/nap) + 

Aliskirennel (25mg/kg/nap) vagy Tacrolimus (0,075mg/kg/nap) + Aliskirennel (25mg/kg/nap) 

kezeltünk. Ezt követően szérum kreatinin szintet mértünk. A vese principális sejtjeinek renin 

és vaszkuláris endoteliális növekedési faktor (VEGF) tartalmát áramlási citometriával és 

multifoton mikroszkóppal vizsgáltuk. A peritubuláris kapillárisok átmérőjét multifoton 

mikroszkóppal mértük. A kollagén mennyiségét a vesében reverz transzkripciót követő valós 

idejű polimeráz láncreakcióval és Masson-féle trichrome festéssel határoztuk meg. 

Eredmények A CNI-ral kezelt csoportokban megemelkedett kreatinin szintet szignifikánsan 

csökkentette az Aliskiren kezelés. Áramlási citometria CNI kezelést követően jelentősen 

emelkedett renin tartalmat igazolt a principális sejtekben, melyet az Aliskiren kezelés 

szignifikánsan csökkentett. Ezt az eredményt multifoton mikroszkóppal is megerősítettük. 

Calcineurin inhibitor kezelés hatására a VEGF termelődés fokozódott a principális sejtekben, 

míg a peritubuláris érátmérők csökkentek, mindemellett pedig fibrotikus szigetek jelentek 

meg a gyűjtőcsatornák körül. 

Következtetés Calcienurin inhibitorok hatására fokozódik a gyűjtőcsatorna renin termelése, 

mely hozzájárulhat a csökkenő vérátáramláshoz a vesében, amire a gyűjtőcsatorna emelkedett 

VEGF termeléssel válaszol, mely kóros érújdonképződéshez vezethet. Ez tovább rontja a 

lokális hipoxiát, mely fibrotikus szigetek kialakulását eredményezi a gyűjtőcsatornák 

környezetében. A direkt renin gátló Aliskiren képes volt mindezen hatásokat gátolni, a renin 

termelődését csökkenti a gyűjtőcsatornában, ezzel mérsékli a CNI okozta vesekárosodást. 

Eredményeink felvetik az Aliskiren, mint új terápiás lehetőség alkalmazását CNI nefropátia 

kivédésére. 
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AZ FC03 ÚJ HATÓANYAG RENOPROTEKTÍV HATÁSA VESE 

AUTOTRANSZPLANTÁCIÓS MODELLBEN 
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Bevezetés: A vesetranszplantáció (KTx) a jobb életminőségen túl fele költséggel jár, mint a 

dialízis, de a donorhiány kiemelt limitáló tényező. A beültetett szerv túlélését nagymértékben 

befolyásolja a KTx során elszenvedett iszkémia/reperfúziós károsodás (IRI). 

Munkacsoportunk  korábbiakban  elsőként írta le, hogy a szabadalmaztatás alatt álló, FC03 

hatóanyag renoprotektív hatású IRI-vel szemben.  

Célkitűzés: Vizsgálatunk célja olyan KTx–ben alkalmazható prezervációs folyadék 

létrehozása, mely javítja a beültetendő szerv állapotát, ezáltal nőhet a kritériumoknak 

megfelelő donor vesék száma. 

Módszerek: Autotranszplantációs (ATx) modelleben hím, Wistar patkányok veséjét 

eltávolítást követően két órára 0°C-os (i) Custodiol prezervációs oldatba, vagy (ii) FC03 

tartalmú Custodiol oldatba tettük, majd visszaültettük az állatba. Az ellenoldali vesét 

eltávolítottuk. Vizsgálatainkat 24 órával a reperfúziót követően végeztük. Kontrollként 

áloperált állatokat használtunk (n=8/csoport). Elsődleges végpontként mértük a vesefunkciós 

paraméterek és az aszpartát aminotranszferáz (AST) változását, illetve a tubuláris dilatáció 

(PAS festés) mértékét. A tubulus-károsodásra (Kim1; Ngal; Hmox1), gyulladásra (Mcp1; Il1a; 

Il6), ill. apoptózisra (Bax; Bcl-2) specifikus gének expresszióját qPCR-rel határoztuk meg.  

Eredmények: Az ATx-et követő beszűkült vesefunkciót (sCr: ATx: 371±35 vs. ATx+FC03: 

303±43 µmol/l; AST: ATx: 507±180 vs. ATx+FC03: 267±92 IU/l) és a tubulus lumen 

dilatációt (ATx: 1527±166 vs. ATx+FC03: 1220±193 pixel
2
) az FC03 javította. Az FC03-al 

kezelt vesékben csökkent az akut vesekárosodás korai és szenzitív markereinek, a Kim1, az 

Ngal és a Hmox1 expressziója. Az emelkedett proinflammatorikus (Mcp1, Il1a, Il6) és 

proapoptotikus (Bax) mediátorok szintjét az FC03 mérsékelte, emellett az antiapoptotikus 

Bcl2 mennyiségét növelte.  

Következtetés: Vesetranszplantáció során a prezervációs folyadékhoz adott FC03 hatóanyag 

gyulladáscsökkentő és anti-apoptotikus hatása révén javíthatja a beültetendő szerv funkcióját 

és mérsékli a struktúrális sérülését. FC03 tartalmú prezervációs oldatban tárolt graftban 

enyhébb az iszkémiás károsodás, ezáltal javulhat a hosszútávú kimenetel.   
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Bevezetés. A veseátültetést követő kilökődési reakció gátlása jelenleg kalcinurin inhibitor 

immunszupresszión (cyclosporin: CSA) és prednisolon alapú, de ezek a szerek számos 

mellékhatással rendelkeznek. A mellékhatások csökkentésére kombinációs kezelések 

nyújtanak lehetőséget. A cannabis receptorok közül az 1-es (CB1) felelős a pszichoaktív, 

centrális hatásokért, a CB2 perifériás szövetekben, többek között immunsejteken található és 

gátló hatású. CB2 szelektív agonista kezelés hatékonyan csökkentette a vese ischemia-

reperfúziós károsodását. 

Módszerek. Az akut kilökődés Lewis (LEW) - Brown-Norway hibrid (LBNf1) donorból LEW 

recipiensbe ültettünk vesét ortothop módon. Az beültetés előtt 1,5 órával és utána 7 napig 

CB2 agonista (Hu-910)-el CSA-val a kettő kombinációjával vagy vivőanyaggal kezeltük a 

transzplantált patkányokat (n=6/csoport). 

Eredmények. Az alkalmazott dózisban sem a CSA sem a Hu-910 nem gátolta hatékonyan az 

akut kilökődési reakciót. Ugyanakkor Hu-910 CSA-val kombinációban felére csökkentette a 

plazma urea emelkedését és szignifikáns mértékben csökkentette a graftban a gyulladásos 

infiltráció mértékét.  

 Következtetés. Eredményeink alapján a veseátültetést követő immunszupresszió során 

szelektív CB2 agonista kezeléssel csökkenthető lehet a nefrotoxikus és metabolikus 

szindrómát okozó CSA dózisa. 
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Bevezetés. Az orvostudomány egyik csúcstechnológiájának számító allogén hematopoetikus 

őssejt-transzplantációt (aHSCT) követően a donor immunrendszer és a számára idegen 

recipiens szövetek “békés egymás mellett élésének” tartós megvalósulása a cél. Az 

egyensúlyvesztés egyik gyakori kimenetele a magas mortalitású szövődmény, az akut graft-

versus-host betegség (aGvHD). Az aHSCT kimenetelének előrejelzése és az optimális donor-

recipiens kombináció kiválasztása céljából fontos a kimenetelt befolyásoló genetikai tényezők 

megismerése, amely a bemutatott projekt fő célkitűzése volt.  

Betegek és módszerek. 425, 2007. és 2013. között a Szent László kórházban konszekutív 

módon aHSCT-vel kezelt beteg, illetve alcsoportjaik képezték a retrospektív kohorsz-

vizsgálataink tárgyát. A recipiensek és donorok tárolt DNS mintáiból végzett genetikai 

variáns-tipizálások eredményeit hasonlítottuk össze a beteg-, illetve betegség-jellemzőkkel, a 

szövődmények előfordulásával és a kimeneteli paraméterekkel.  

Eredmények. A teljes betegcsoporton (n=425) megfigyeltük, hogy az aHSCT egy másik, 

súlyos szövődménye a trombotikus mikroangiopátia (TMA) a korábban ismert kockázati 

tényezők mellett független tényezőként gyakrabban lépett fel a HLA-DRB1*11 genetikai 

variánst hordozó recipienseknél, amely megfigyelés segítheti a transzplantáció utáni kezelés 

célzott módosítását. A teljes betegcsoporton belül az akut myeloid leukémiában (AML) 

szenvedők alcsoportjánál (n=124) a myeloid sejteknél fontos jelátviteli szerepet játszó 2. 

típusú Janus kináz (JAK2) genetikai variánsának (46/1 haplotípus) szerepéről megállapítottuk, 

hogy akár a donorok, akár a recipiensek esetében van jelen a variáns, emelkedett az aGVHD 

előfordulási gyakorisága, ami a JAK2 esetleges modulációs szerepére utalhat. A fentinél 

nagyobb, akut leukémiában és rosszindulatú myeloid kórképekben szenvedők (n=314) 

alcsoportjában pedig a donor természetes ölősejtek (NK) kulcsfontosságú killer 

immunoglobulin-szerű receptor (KIR) KIR2DS1 jelzésű variánsa és megfelelő ligandja, a 

recipiens HLA-C2 allél csoport együttes előfordulásának hatását vizsgáltuk az összesített 

túlélésre (OS). Új megfigyelésünk volt, hogy a myeloablatív előkezelésben részesülteknél 

(n=227) a két genetikai tényező együttes jelenlétében (n=48) kedvezőbb volt az OS, mint az 

alcsoport többi tagjánál (n=179). A kedvezőbb kimenetel hátterében adataink szerint az 

aGVHD alacsonyabb előfordulási gyakorisága állhatott.  

Következtetés. Megfigyeléseink új hangsúlyt adhatnak az általunk vizsgált örökletes 

variánsok aHSCT-ben betöltött szerepére, kiindulópontot adhatnak nagyobb esetszámú 

kohorsz-vizsgálatokhoz és hozzájárulhatnak a donor-szelekció finomításához. 

 

 



S5.5 

 

VÁLTOZÁSOK AZ ŐSSEJT-TRANSZPLANTÁCIÓHOZ TÁRSULT THROMBOTICUS 

MICROANGIOPATHIA DIAGNOSZTIKUS KRITÉRIUMRENDSZERÉBEN 
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1
Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Gyermekhematológiai és Őssejt-

transzplantációs Osztály, Budapest; 
2
Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest;  

3
Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Hematológiai és Őssejt-transzplantációs 

Osztály, Budapest 

 

Az őssejt-transzplantációhoz társult thromboticus microangiopathia (TA-TMA) egy multifaktoriális 

szövődmény transzplantáció után. Incidenciája a különböző diagnosztikus kritériumrendszerek miatt 

nagyon eltérő az irodalomban. Az aktivitását jelző klinikai paraméterek, így az LDH emelkedés, a 

hematológiai paraméterek és a vesefunkció változásai az őssejt-transzplantáció után nem specifikusak. 

Patomechanizmusában a klasszikus és az alternatív út diszregulációjának egyaránt szerepe lehet, 

azonban a komplex patomechanizmusa pontosan még nem ismert. Munkánk során célul tűztük ki a 

TA-TMA előfordulásának vizsgálatát allogén őssejt-transzplantáció után gyermekekben. 

Harminchárom (9,6 ± 4,4 év) őssejt-transzplantáción átesett gyermeket vizsgáltunk, akiknél négy 

különböző diagnosztikus kritériumrendszer alapján definiáltuk a TA-TMA-t: (1) az Amerikai 

Csontvelő-transzplantációs Társaság, (2) az O-TMA csoportosítás, (3) City of Hope diagnosztikus 

kritériumai és (4) Jodele és mtsai diagnosztikus kritériumai alapján. Monitoroztuk a TA-TMA 

aktivitását jelző paraméterek változásait (thrombocytopenia, anaemia, LDH, haptoglobin, 

fragmentocyták, magas vérnyomás, proteinuria), és a transzplantáció előre meghatározott 

időpontjaiban meghatároztuk a komplement paramétereket (mindhárom komplement út aktivitása, 

ADAMTS13, terminális komplement út aktivációs komplex (sC5b-9)). Az Amerikai Csontvelő-

transzplantációs Társaság diagnosztikus kritériumai szerint 2/33, az O-TMA csoportosítás alapján 

7/33, City of Hope diagnosztikus kritériumai alapján 3/33 és Jodele és mtsai kritériumai alapján 10/33 

betegnél lépett fel TA-TMA. A betegek a diagnosztikus kritériumokat a transzplantáció utáni 12. és 

34. napon teljesítették az 1., a medián 44. (16-90) napon a 2., a 16., 43. és 56. napokon a 3. és a 

medián 61. (16-90) napon a 4. kritériumrendszer alapján. Mind a 8 beteg, akik az első 3 

kritériumrendszer alapján TA-TMA csoportba kerültek, a 4. definíció szerint is TA-TMA 

betegcsoportba tartoznak. A normál haptoglobinszintek miatt 2 beteg csak a 4. definíciót teljesítette. 

Azoknál a betegeknél, akik bármelyik kritériumrendszer alapján TA-TMA betegcsoportba kerültek 

(N=10), magasabb sC5b-9 szintet mértünk a 28. napon (411 ng/ml vs. 201 ng/ml; p=0.003) összevetve 

a nem TA-TMA-s (N=23) betegek értékeivel. Mind a 10 TA-TMA csoportba tartozó betegünknél 

emelkedett sC5b-9 (>250 ng/ml) szintet mértünk a korai poszt-transzplantációs időszakban. Medián 

2,03 (0,14-3,26) év követési idő múlva az összesített túlélés 23/33. 7/10 TA-TMA-s beteg túlélt, 

szemben a 16/23 beteggel, akik egyik definíció alapján sem tartoznak TA-TMA betegcsoportba. A 

relapszushoz kötődő halálozás a leggyakoribb halálok (N=8/10, p<0.05), míg a TA-TMA nem 

szignifikáns halálok a betegcsoportban. A TA-TMA incidenciáját és a diagnózis időpontját 

befolyásolja, hogy milyen diagnosztikus kritériumrendszerrel definiálják. A jövőben a komplement 

paraméterek, köztük a terminális komplement út aktivációs komplex monitorozása segítheti a 

klinikusokat a gyors és pontos diagnózisban. 
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A TRANSZPLANTÁCIÓS IMMUNSZUPPRESSZIÓ ÉS A TRANSZLÁCIÓS MEDICINA 

ÖSSZEFÜGGÉSEI 

Remport Ádám 

Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika 

 

A szervátültetés a XX. századi orvostudomány egyik olyan sikeres területe, ahol kezdetben az 

élettani kísérletek, majd később a biokémiai és molekuláris biológiai vizsgáló eljárások 

eredményei szorosan összekapcsolódtak a klinikai orvoslás erre épülő folyamatos 

fejlődésével. A kezdetek állatkísérletes modelljeire alapozott bátor egyedi transzplantációs 

beavatkozásait a farmakológia fejlődése és a ciklosporinnak az immunszuppresszióba történő 

bevezetése tette igazán rutin beavatkozássá. A klinikai sikerek további elméleti kutatásra 

ösztönöztek, ami széles körben tisztázta az adaptiv immunválasz sejtes mechanizmusait és a 

kalcineurin-gátló hatás felismerésén túl a sejten belüli jelátviteli útvonalakat, továbbá 

lehetővé tette a HLA rendszer megismerésén nyugvó megfelelő donor-recipiens pár 

kiválasztást.             

Az új immunszuppresszív molekulák keresésének eredményeként az mTOR gátló Rapamycin 

egy újabb terület, ezúttal az onkológia  sejtélettani alapjainak megértését segítette hathatósan. 

A kalcineurin gátló és az mTOR gátló készítmények ún. szűk terápiás ablakú gyógyszerek, az 

optimális adagolás beállításához ma már a farmakogenetikai ismeretek adnak támpontot. A 

gyógyszerkutatás és patomechanizmusok egyre jobb megismerése mellett sem ritka jelenség, 

hogy például egy transzplantációs használat céljából fejlesztett készítmény végül a szklerózis 

multiplex kezelésében hozzon áttörést illetve onkológiai vagy rheumatológiai felhasználásra 

törzskönyvezett monoklonális ellenanyag a szervátültetés immunszuppressziójának 

kiegészítőjévé váljék, felhívva ezzel a figyelmet a széles körű interdiszciplinaritáson nyugvó 

transzlációs medicina fontosságára. 
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HUMORALIS ÉS CELLULARIS REJECTIO TÜDŐTRANSZPLANTÁCIÓT KÖVETŐEN 
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Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika 

Végstádiumú, konzervatív kezelés ellenére progrediáló tüdőbetegségekben indokolt a 

tüdőátültetés. A donor tüdő vulnerabilitása, rövid hideg ischemiás ideje miatt nincs idő a 

donor és recipiens HLA egyeztetésére, így a fő vércsoport és méret szerinti egyeztetést 

követően történik az átültetés.  Feltételezve a HLA inkompatibilitás magasabb rizikóját, 

indukciós terápiát és magasabb, kombinált immunszuppresszív kezelést igényelnek a 

tüdőtranszplantált betegek. Az utóbbi évek új támadáspontú indukciós terápia és prolongált 

hatás immunszuppresszív szerek jelentek meg. 

Transzplantációt követően perifériás alloreaktív lymphocytákkal szembeni tolerancia alakul ki 

a regulációs T és B sejteknek az immunmodulációban kiemelkedő szerepe van.  Az infektív 

kompilikációkon kívül az akut és krónikus graftvesztés jelent problémát. A surveillance, 

illetve légzésfunkciós romlás vagy új pulmonalis infiltartum esetén végzett bronchoscopiák, 

transzbronchialis bioptátumok szövettani vizsgálatával a cellularis kilökődés igazolható, 

súlyosság szerint besorolható. A donor eredetû szabad DNS-ek magasabb plazmaszintje a 

korai graft elégtelenség és a korai mortalitás prediktív faktora. Humoralis rejectio hátterében a 

HLA inkompatibilitásból adódóan de novo donor specifikus antitestek (DSA-k) képződnek, 

melyek triggerelik a tüdő asszociált antigénekkel szembeni immunválaszt is. Az antitest 

mediálta rejectioban a terápiás plazmaferesis és immunabszorpció során eliminálhatóak a 

cirkuláló HLA és nem HLA antitestek. A krónikus tüdő allograft diszfunkció (CLAD) 

obstruktív ventilációs zavarral járó formája a bronchiolitis obliterans szindróma (BOS), míg a 

restriktív légzésfunckiós eltéréssel jellemezhető típusa a restriktív allograft szindróma (RAS). 

A Th17/IL-17 útvonal upregulációja hozzájárul a RAS kialakulásához. Az 

immunszuppresszív terápia módosításával, mélyítésével, extracorporalis fotoferesissel 

mérsékelhető a CLAD progressziója. 

A fenti kilökődési reakciók pathomechanizmusainak mélyebb megismerése újabb terápiás 

lehetőségeket jelenthet az akut és krónikus graft elégtelenségek kezelésében. 
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HUMÁN LENCSE EPITÉL SEJTEK OSZTEOBLASZT IRÁNYÚ 

DIFFERENCIÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA ÉS KLINIKAI RELEVANCIÁJA KATARAKTA 

FORMÁCIÓ SORÁN 

Balogh Enikő, Tóth Andrea, Paragh György, Jeney Viktória 

Belgyógyászati Intézet, Debreceni Egytem Általános Orvostudományi Kar 

Bevezetés: A katarakta a szemlencse elhomályosulása, mely lehet veleszületett, azonban 

leggyakrabban idős korban alakul ki. A katarakta etiológiája nem ismert teljesen, azonban 

korábbi tanulmányok felvetették, hogy a lencse epitél sejteinek fibroblaszt-szerű sejtekké 

differenciálódása szerepet játszhat kialakulásában. Másrészt a kataraktás szemlencsében 

kalciumban és foszfátban gazdag hidroxiapatit kristályok jelenlétét írták le. Ugyanilyen 

hidroxiapatit kristályok rakódnak le vaszkuláris kalcifikáció során. Mivel a vaszkuláris 

kalcifikáció celluláris hátterében a vaszkuláris simaizom sejtek oszteogenikus differenciációja 

áll, így jelen munkánkban azt vizsgáltuk, hogy előidézhető-e a humán lencse epitél sejtek 

(HuLEC) oszteoblaszt irányú differenciációja in vitro körülmények között. 

Módszerek: A HuLEC sejtek oszteoblaszt irányú differenciációját megemelt kalcium (Ca) és 

inorganikus foszfát (Pi) tartalmú kalcifikációs médiummal indukáltuk. Vizsgáltuk a sejtek 

mineralizációját (Alizarin Red festés), intracelluláris Pi szintjét (Phosphate Assay) és 

viabilitását (MTT Assay). Meghatároztuk oszteogenikus transzkripciós faktorok (Runx2, Sox-

9) mRNS és fehérje szintjét (RT- qPCR, Western blot). Vizsgáltuk az extracelluláris mátrix 

Ca és oszteokalcin (Ca Assay, ELISA) tartalmát és az alkalikus foszfatáz (ALP) enzim 

expresszióját (Western blot) és aktivitását. 

Eredmények: A kalcium és foszfát koncentráció emelése előidézte a HuLEC intracelluláris Pi 

szintjének emelkedését, az extracelluláris mátrix mineralizációját, a sejtek viabilitását 

azonban nem befolyásolta. Az oszteogenikus médiumban tenyésztett HuLEC extracelluláris 

mátrix mineralizációja dózis-és időfüggő módon következett be, melynek során az 

extracelluláris mátrix Ca tartalma megemelkedett. Kimutattuk a mineralizálódó HuLEC 

sejtekben az oszteogenikus transzkripciós faktorok (Runx2, Sox-9) és oszteoblaszt-specifikus 

fehérjék (oszteokalcin, ALP) expressziójának megemelkedését. 

Következtetés: A HuLEC oszteogén stimulus hatására a mesenchymális őssejtekhez illetve 

simaizomsejtekhez hasonlóan oszteoblaszt irányú differenciáción megy keresztül, mely 

szerepet játszhat a katarakta kialakulásának folyamataiban.  

Támogatók: 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Új Nemzeti Kiválóság Programjának     

támogatásával készült; OTKA-116024 
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HOGYAN HAT A CITOSZOL KALCIUMSZINTJE A KORAI 

UTÓDEPOLARIZÁCIÓK KIALAKULÁSÁRA? 
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3 Debreceni Egyetem, GYTK 

4 Debreceni Egyetem, ÁOK, Élettani Intézet, Sportélettani Nem Önálló Tanszék 

 

Célok 

Kísérleteink célja annak meghatározása volt, hogy a citoszol kalciumkoncentrációjának 

([Ca
2+

]i) változásai milyen hatást gyakorolnak az akciós potenciál hosszára (APD), illetve a 

korai utódepolarizációk (EAD) kialakulására. Méréseinkhez ivarérett kutyák szívének bal 

kamrájából izolált szívizomsejteket használtunk. 

Anyagok és módszerek 

Az izolált sejtek akciós potenciáljait (AP) hagyományos mikroelektróda technikával 

rögzítettük, és ezzel párhuzamosan a [Ca
2+

]i  változásainak követésére Fura-2 fluoreszcens 

festéket használtunk. Korai utódepolarizációkat 0,2 Hz-es ingerlési frekvencián a késői 

egyenirányító káliumáram gátlásával (dofetilid), a késői nátriumáram aktiválásával 

(veratridin), illetve az L-típusú kalciumáram aktiválásával (Bay K8644) váltottunk ki. 

Eredmények 

Ezek a farmakológiai beavatkozások az akciós potenciál fokozatos megnyújtásával és az 

akciós potenciál hossz rövidtávú variabilitásának megnövelésével párhuzamosan 

eredményeztek korai utódepolarizációkat. 1 Hz-es ingerlési frekvencián a 

membránpermeábilis kalciumkelátor BAPTA-AM alkalmazására bekövetkező [Ca
2+

]i 

csökkenés megnyújtotta az akciós potenciált veratridine és Bay K8644 jelenlétében. 

Ugyanakkor ha a sejteket dofetiliddel kezeltük, a BAPTA-AM rövidítette az akciós 

potenciált. A dofetiliddel és veratridinnel kiváltott korai utódepolarizációk gyakoriságát a 

BAPTA-AM szignifikánsan csökkentette, míg a Bay K8644 alkalmazása során jelentkező 

utódepolarizációk száma megnőtt a kalciumkelátor hatására. 

Következtetés: 

Eredményeink alapján a [Ca
2+

]i jelentős hatást fejt ki az akciós potenciál hosszára és a korai 

utódepolarizációk előfordulására is. A hatásmechanizmus azonban eltérő lehet attól függően, 

hogy az utódepolarizációk milyen ok váltja ki. Ennek következményeként kizárólag a 

kalciumszint csökkentése által a korai utódepolarizációk nem védhetőek ki minden kísérleti 

elrendezésben. 
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ÚJSZERŰ SZEMI-SZINTETIKUS FITOKANNABINOIDOK GYULLADÁSCSÖKKENTŐ 

HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA  

RAW 264.7 SEJTEKBEN 
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Bevezetés 

A kannabidiol (CBD) a Cannabis sativában legnagyobb mennyiségben megtalálható nem 

pszichotróp hatású fitokannabinoid, melyről munkacsoportunk korábban bizonyította, hogy 

gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik humán dermatitis modellekben. Kísérleteink során 

arra kerestük a választ, hogy a CBD és fluorinált származékai (F-CBD) milyen anti-

inflammatorikus hatással rendelkeznek egér makrofág sejtekben. 

 

Anyagok és módszerek 

Kolorimetriás MTT assay segítségével vizsgáltuk a CBD és a szemi-szintetikus származékok 

(F-CBD-1, F-CBD-3, F-CBD-5) hatását (0,1-10 μM) a RAW 264.7 immortalizált egér 

makrofágok életképességére. RT-qPCR technikát alkalmazva követtük nyomon a 

fitokannabinoid kezelések (0,1-10 μM) hatását a pro-inflammatorikus citokinek 

expressziójára, lipopoliszacchariddal (LPS) aktivált in vitro gyulladásos modellben. 

 

Eredmények 

A növényi eredetű CBD és a szemi-szintetikus származékaival (F-CBD) történő hosszú távú 

(72 h) kezelés nem csökkentette a sejtek életképességét. 

 

Az LPS-aktivált in vitro gyulladásos modellben a CBD csökkentette az Il-1α és Il-1β, 

valamint növelte az Il-6 pro-inflammatorikus citokinek mRNS szintű expresszióját. Ezzel 

szemben a fluorinált szemi-szintetikus fitokannabinoidok (F-CBD-1, F-CBD-3, F-CBD-5) 

hatékonyabb gyulladásgátló hatással rendelkeztek, mint a CBD. 

 

Következtetés 

Munkacsoportunknak sikerült először kimutatni in vitro egér gyulladásos modellben, hogy az 

újszerű szemi-szintetikus fitokannabinoidok a CBD-től is nagyobb mértékű 

gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek.  Így feltételezhető, hogy ezen nem-pszichotróp, 

fluorinált származékok hatékonyabbak lehetnek a különböző gyulladásos betegségek 

kezelésében, mint a CBD. 

 

Támogatók  

NKFIH 120552; Phytecs Ltd., GINOP-2.3.2-15.2016.00015 
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A RÁDIÓFREKVENCIÁS SUGÁRZÁS BIOLÓGIAI HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

EMLŐS SEJTEKBEN 

Bankó Csaba
1
, Domján Brigitta

1
, Kollár Ernő

2
, Szombathy Csaba

3
 és Bacsó Zsolt

1 

1
Debreceni Egyetem, Általános Orvosi Kar Biofizika és Sejtbiológia Intézet; 

2
Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, 

Elektronikus Eszközök Tanszéke; 
3
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék. 

Bevezetés:  

Az ionizáló sugárzások direkt DNS károsító hatása jól ismert. A mobiltelefónia által használt 

rádiófrekvenciás (RF) sugárzások káros biológiai hatásai ugyanakkor nem egyértelműek. A 

vezeték nélküli kommunikáció robbanásszerű terjedése miatt, közérdeklődésre tart számot az 

RF sugárzások biológiai hatásainak pontosabb megismerése. 

Anyagok és módszerek: 

A kísérleteinkben Jurkat-sejtvonalon Halo-esszét alkalmaztunk, ami a DNS fizikai töréseire 

specifikus módszer. Mivel ezzel a módszerrel nem tudtunk különbséget kimutatni az RF 

kezelt és kontroll sejtek között, ezért egy érzékenyebb módszert kerestünk a DNS-ben történő 

esetleges változások kimutatására. A H2AX foszforiláció (γ-H2AX) a DNS kétszál törés 

egyik legkorábban azonosítható jelátviteli lépése a DNS kijavításnak. A H2AX, a H2A 

hisztonfehérje egyik módosulása. Indirekt immun fluoreszcens esszével γ-H2AX 

intenzitásbeli változást vizsgáltunk HELA és HEK sejteken lézer-szkennig citométerrel (LSC-

vel). Továbbá áramlási citométer segítségével HEK és HeLa sejtvonalon hőmérsékletfüggést 

vizsgáltunk.  

Eredmények: 

Az általunk használt RF sugárzás a tenyésztő edény területeit különböző mértékben 

melegítette. Infravörös kamerás felvételről látható, hogy besugárzás hatására Hotspot és No 

Hotspot területek jelentek meg. Ezek között a területek között félvezető termisztor hőmérővel 

meghatároztuk a pontos hőmérséklet különbséget és azt is láttuk, hogy a médium mennyisége 

is befolyásolja a melegedés mértékét. Szobahőmérsékletről tenyésztőedényben megvizsgáltuk 

az RF sugárzás közben fellépő hőmérsékletváltozás γ-H2AX változását és LSC-vel mérve 

nem sikerült γ-H2AX aktvitást mérnünk. FACS ARIA-val ki tudtunk mutatni összefüggést a 

hőmérséklet emelkedés és a γ-H2AX aktivitás között. A γ-H2AX intenzitásokban a két 

sejtvonalon különbség figyelhető meg. A pozitív kontrollként használt Etopozid, koncentráció 

függő módon növelte a γ-H2AX intenzitást. 

Következtetés: 

 Eredményeinket összegezve elmondható, hogy az RF sugárzás nem okoz DNS károsodást. 

Az RF kezelés képes emelni a hőmérsékletet. A szobahőmérsékletről történő besugarazásnál 

nem sikerült γ-H2AX intenzitásbeli változást kimutatni sem HEK sem HeLa sejtvonalon. 

Viszont hőmérséklet kezelésnél 0-45 Celsius fokos skálán sikerült hőmérsékleti mintázatot 

kimutatnunk, ami azt mutatja, hogy a hőmérséklettel arányosan változik a γ-H2AX.  
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PERIFÉRIÁS ÉS DECIDUÁLIS SEJTEK GALECTIN-9 VIZSGÁLATA TERHES EGÉR 

SEGÍTSÉGÉVEL 
 

Lajkó Adrienn
1,2

, Meggyes Mátyás
1,2

, Mikó Éva
1,2

, Szereday László
1,2 

1
Orvosi Mirkobiológiai és Immunitástani Intézet, Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ; 

2
Szentágothai János Kutatóközpont, Pécs 

 

Bevezetés 

Sikeres implantációhoz nélkülözhetetlen az anyai immuntoleranciának a kialakulása a 

magzattal szemben. Súlyos komplikációkhoz vezethet ennek a folyamatnak valamilyen szintű 

károsodása, nem megfelelő működése. Kutatócsoportunk Galektin-9-nek (Gal-9) és annak 

receptorának, a TIM-3-nak a regulációs folyamatait vizsgálta egészséges terhesség alatt. Ezen 

molekulák feltételezhetően befolyásolják a Th1-es immunitást, hozzájárulva így a tolerancia 

létrejöttéhez. 

 

Anyagok és módszerek 

Kísérleteinkhez második trimeszteres BALB-c egereket használtunk. Lépből és deciduából 

mononukleáris sejteket izoláltunk áramlási citometriás mérésekhez. Fluorokrómmal 

konjugáltatott monoclonális antitesteket pedig sejt felszíni és sejten belüli festésekhez 

alkalmaztuk. Áramlási citometriával a Gal-9 termelődését vizsgáltuk különböző sejt 

populációkon. Valamint immunhisztokémiai módszerrel a megjelenési helyét kerestük a 

placentában. 

 

Eredmények 

Analizáltuk a Gal-9 termelődését perifériás mononukleáris vérsejtekkel és decidua sejtekkel 

szemben. A szabályozó T sejteken előforduló Gal-9 nagyobb sűrűségben fordult elő a 

deciduában, mint a perifériát reprezentáló lépben. NKT sejteken pedig szignifikáns TIM-3 

csökkenést mértünk a deciduában, de az NK és γ/δ T sejtek nem mutattak szignifikáns 

különbséget, sem a deciduában, sem pedig a perifériában. Végül immunhisztokémiai festés 

során kiderült, hogy a vizsgált molekulánk az egér placentának a spongiotrophoblast 

rétegében termelődik. 

 

Következtetés 

Eredményeink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a Gal-9 molekulának nagy 

szerepe lehet a fetomaternális tolerancia kialakulásában, mivel a placenta spongiotrophoblast 

rétegében termelődik. Illetve a megváltozott Gal-9 és TIM3 kifejeződése különböző limfocita 

szubpopulációkon is arra ad okot, hogy ezen molekulák hozzájárulnak a Th1-es immunitás és 

az immuntolerancia szabályozásához. 

 

Támogatók  

OTKA K104960, PD112465, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 
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A SZÉRUM ASZIMMETRIKUS DIMETILARGININ (ADMA) KONCENTRÁCIÓ 

HATÁSA ASTHMA BRONCHIALE-S BETEGEK LÉGZÉSFUNKCIÓJÁRA 

 

Tajti Gábor
1,2

, Mikáczó Angéla
1
, Fodor Andrea

1
, Pák Krisztián

3
, Erdei Tamás

3
, Képes Zita

3
, 

Szabados-Fürjesi Annamária
3
, Juhász Béla

4
, Gesztelyi Rudolf

3
, Szilasi Mária

1
, Zsuga Judit

2 

 
1
 Debreceni Egyetem, KK, Tüdőgyógyászati Klinika 

2
 Debreceni Egyetem, NK, Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási Tanszék 

3
 Debreceni Egyetem, GYTK, Gyógyszerhatástani Tanszék 

4
 Debreceni Egyetem, ÁOK, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 

 

A nitrogén monoxid (NO), melyet a légúti epitheliumban az indukálható és az endothelialis 

nitrogén monoxid szintáz (iNOS és eNOS) állít elő, fontos bronchodilatator transzmitter. 

Asthma bronchiale-ban megemelkedik az epithelium iNOS expressziója és ezáltal a NO 

termelése. Az NO többlet egyrészt ellensúlyozza a bronchoconstrictor gyulladásos mediátorok 

hatását, másrészt peroxinitritet képez, ami fokozza a gyulladást. Ez alapján az NO kettős 

szerepet tölt be az asthma patogenezisében. 

A metilált magfehérjék proteolízise során keletkező aszimmetrikus dimetilarginin (ADMA) a 

NOS enzimek endogén inhibitora. Jelen kutatásunk során krónikus légúti obstrukcióban 

szenvedő betegek paramétereiből épített adatbázis elemzésével vizsgáltuk a szérum ADMA-

szint kapcsolatát az asthmás állapottal. 

Vizsgálatunkba a DE KK Tüdőgyógyászati Klinikán 2012. augusztus 15. és 2013. október 15. 

között megjelent asthma bronchiale-s járóbetegek adatait vontuk be (167 fő, 91 nő, 76 férfi, 

átlagéletkor 46.64±14.89 év). A légzésfunkciót teljestest-plethysmographiával mértük, az 

életminőséget pedig a Szent György Kórház Légzési Panaszokkal Kapcsolatos Kérdőívével 

(SGRQ) kvantifikáltuk. Az adatelemzést egyszerű, majd többszörös lineáris regresszióval 

végeztük. Először azonosítottuk azt az asthma szempontjából releváns paramétert, amelyik a 

legszorosabb kapcsolatot mutatta az ADMA-szinttel, ez a Raw% (referencia populációra 

normált légúti ellenállás). Ezután a Raw%-kal szignifikánsan korreláló paramétereket 

megkeresve felépítettük a kiindulási modellt, majd létrehoztuk azt a végső modellt, mely a 

Raw%-ot a kiindulási modellhez hasonlóan jól meghatározza. 

A végső modellben szignifikáns pozitív korrelációt kaptunk a Raw% és a szérum ADMA-szint 

(p=0.003), valamint a Raw% és az SGRQ aktivitási doménjének pontszáma között (p=0.003), 

továbbá szignifikáns negatív korreláció volt a Raw% és a FEF 25-75% között (p<0.001). A 

Raw% és az ADMA közötti erős pozitív korreláció (koefficiens = 57.1) arra utal, hogy az 

ADMA bronchoconstrictor hatású asthma bronchiale-ban, melyet a NOS gátlásának 

tulajdonítottunk. Eszerint az NO megőrzi bronchodilatator hatását az asthmás légutakban is. 

Ebből kiindulva a szérum ADMA koncentrációnak jelentősége van az asthma bronchiale 

kórlefolyásában (és potenciálisan a kezelésében is). Eredményeink azt is jelzik, hogy az 

asthma bronchiale-s betegek légútjainak állapotát a Raw% érzékenyebben mutatja, mint az 

áramlást jellemző légzésfunkciós paraméterek. 

Tématámogatás: Debreceni Egyetem; TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001; TÁMOP-4.2.2.A-

11/1/KONV-2012-0045; TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0016; AGR_PIAC_13-1-2013-

0008; MPA Tudományos Pályázat (2015.) 
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AZ AUTOIMMUN GYULLADÁSOS FOLYAMATOK PATOMECHANIZMUSÁNAK                                                                                                 

MEGISMERÉSI MÓDSZEREI, TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK  

 
Németh Tamás, Mócsai Attila 

 

Élettani Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest és MTA-SE Lendület                                                                                                                                              

Gyulladásélettani Kutatócsoport  

Az autoimmun betegségek legtöbbször krónikus, progresszív kórképek, melyek a világ 

népességének jelentékeny hányadát érintik. Általánosságban elmondható, hogy 

kialakulásukban számos genetikai és környezeti faktor vesz részt. Klasszikusan az autoimmun 

kórképek patogenezisét több szakaszra oszthatjuk. Az első – klinikailag csendes – 

immunizációs időszakban az adaptív immunvédekezés sejtjei specifikus módon felismerik az 

autoantigént és aktiválódnak. Ezt követően a létrejövő effektor T-, illetve B-sejtek és/vagy a 

termelődő autoantitestek az adott szövetekben felhalmozódnak és a természetes 

immunvédelem sejtjei segítségével létrehozzák a szövetkárosítást (effektor fázis). Az 

autoimmun betegségek terápiája nem mondható teljesen megoldottnak, mely felveti a 

patomechanizmusok pontosabb feltérképezésének, valamint az újabb támadáspontok 

azonosításának igényét. 

Az autoimmun gyulladások patomechanizmusának megismerésére többféle metodika 

szolgál a genetikai asszociációs vizsgálatoktól az állatkísérletes modellekig. Ez utóbbiak 

során egy adott molekula szerepét géntörléssel vagy gátlószeres kísérletekben is lehet 

vizsgálni, de lehetőség van ellenőrizni a molekula sejtvonal-specifikus hiányának hatását 

(például a Cre-Lox rendszer segítségével) vagy a fehérje egy adott régiójának szerepét is 

(struktúra-funkció analízis révén). Egyes állatkísérletes modellekben a szövetkárosodással 

járó effektor fázis az immunizációs szakasztól elkülönülten vizsgálható. 

Az autoimmun betegségek egy részének kezelését forradalmasították a parenterális 

biológiai terápiák, melyek során például gyulladásos citokinek közömbösíthetők, blokkolható 

az antigénprezentáló sejt-limfocita interakció vagy sejtdepléció hozható létre. A részben a 

kísérletes állatmodellek segítségével azonosított, a gyulladásos folyamatokban kulcsszerepet 

játszó egyes tirozin-kinázok gátlása új távlatokat nyithat. Nem is oly távoli talán a személyre 

szabott gyógyítás lehetősége sem. 

Az előadás során átfogó képet adunk az autoimmun gyulladások 

patomechanizmusának megismerési módszereiről és a jelen, valamint a küszöbönálló terápiás 

alternatívákról. 

 A projektet a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíja támogatta. 
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A TIROZIN-KINÁZ GÁTLÓ DASATINIB HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA                                                                                                                     

AUTOIMMUN GYULLADÁSOS FOLYAMATOKBAN 

 
Futosi Krisztina, Németh Tamás, Mócsai Attila 

 
Semmelweis Egyetem Élettani Intézet; MTA-SE Lendület Gyulladásélettani Kutatócsoport, Budapest 

Bevezetés: A dasatinib egy kismolekulás tirozin-kináz gátlószer, mely hatékonyan és 

specifikusan gátolja az Bcr-Abl fúziós fehérjét, az Abl és Src családba tartozó kinázokat. A 

Philadelphia-kromoszóma pozitív leukémiás betegek terápiájában rutinszerûen használják. 

Korábban kimutattuk, hogy az inhibitor a leukémiás betegeknél megfigyelhető terápiás 

koncentráció-tartományban gátolja az érett humán neutrofilek Fcγ-receptor- és β2-integrin-

függő funkcionális válaszait, míg az antimikrobiális sejtválaszokat nem befolyásolja drámai 

mértékben. Jelen munkánkban a gyógyszer in vivo hatásait vizsgáltuk különböző neutrofil-

mediált gyulladásos folyamatokban. 

Módszerek: Per os dasatinib kezelést kapott C57BL/6 egerekben reverz passzív Arthus-

reakcióban vizsgáltuk az ödéma képződés mértékét nanoSPECT-CT segítségével, valamint az 

autoantitestek segítségével kiváltott K/BxN szérum transzfer artritisz modellben az ízületi 

gyulladás klinikai jeleinek megjelenését és a bokavastagságbeli változásait a gátlószer napi 

kétszeri adagolása mellett követtük nyomon. 

Eredmények: Az Arthus-reakció kialakulását a szájon át adott dasatinib nagymértékben 

gátolta. Az általunk alkalmazott legnagyobb dózisban (50 mg/kg) már 60%-al csökkentette a 

következményes ödéma képződést. Napi kétszeri 20-50 mg/kg dasatinib hatékonyan gátolta 

az autoantitest-indukált artritisz során a gyulladás klinikai jeleit, és a bokavastagság 

változását. Továbbá a dasatinib nemcsak gátolta az ízületi gyulladás kialakulását, hanem a 

már kialakult betegség progresszióját is megakadályozta, amennyiben a kezelést a gyulladás 

indukcióját követő 4. napon kezdtük. 

Következtetés: Eredményeink szerint a dasatinib amellett, hogy a neutrofil granulociták 

számos in vitro funkcióját képes gátolni, az általunk vizsgált neutrofil-mediált gyulladásos 

betegségek kialakulását is hatékonyan csökkentette az irodalomban elfogadottan használt 

dózis-tartományban. A korábbi in vitro és a jelenlegi in vivo eredményeink alapján felmerül a 

dasatinib származékokban rejlő terápiás lehetőség a túlzott neutrofil-aktivációval járó 

gyulladásos betegségekben az antimikrobiális védekezés jelentős befolyásolása nélkül. 

A projektet a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János kutatási ösztöndíja támogatta. 

  

 

 

 

 

 



S7.3 

FONÓDÓ NYIROKKÖZLEKEDÉS A HASÜREGBEN: VÉGPONTOK, 

ÁTSZÁLLÓHELYEK, BÉRLETESEK ÉS JEGYHAMISÍTÓK, AVAGY A MUKO-

SZEROZÁLIS NYIROKSZÖVET-HÁLÓZAT SZEREPE NORMÁL ÉS LYMPHOMA B-

SEJTEK MEGOSZLÁSÁBAN 

Balogh Péter 

Immunológiai és Biotechnológiai Intézet, Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 

A bél mukózális nyirokszövetei a táplálékkal és helyi mikrobiommal szembeni legfontosabb 

immunológiai ellenőrző rendszert alkotják. A hasüregnek a béltraktuson kívüli 

nyirokszöveteiről - a helyi gyulladásokat és hasüregi tumorok terjedését befolyásoló 

jelentősége ellenére - jóval kevesebb információ áll rendelkezésre. Vizsgálatainkban egy egér 

spontán high-grade B-sejtes lymphoma (Bc-DLFL.1) hasüregi terjedését vizsgáltuk. In vivo 

bioimaging eljárással kimutattuk, hogy a Bc-DLFL.1 sejtek az omentumban már korábban 

leírt tejfoltok (MS) valamint a vékonybélhez kapcsolódó zsírszövet-asszociált lymphoid 

csoportosulások (FALC) mellett a hashártyán elhelyezkedő új nyirokszöveti kompartmentbe 

is eljutnak, amit leveles szerkezetű lymphoid aggregátum (FLAg) képletként határoztunk 

meg. Whole-mount immunhisztológiai eljárásokkal ezek a képletek laza szerkezetű makrofág-

csoportosulásként kezdődnek a 2-3. posztnatális héten. Rag1
-/-

 egerekben ilyen formában 

blokkolt állapotban maradnak, amit tisztított B-sejtek intraperitoneális bejuttatása korrigálni 

képes. Normál lymphopoesist mutató állatokban a 3-4. hét során FLAg átalakulás figyelhető 

meg. Ezeken belül részlegesen elkülönült T- és B-sejtes zónák figyelhetők meg, a FLAg 

képletek széli részén LYVE-1
int

/CD45
lo

 fenotípusú makrofágok akkumulálódnak, melyek 

CXCL13 termelése részt vehet a B-sejtek megtelepedésében. A makrofágok klodronát-

liposzoma bejuttatásával való depléciója ellenére a FLAg struktúrák szerkezete megmarad, de 

a hasüregi lymphoid megtapadás mértéke jelentősen csökken. Így a hasüregi nyirokszövetek 

több megkülönböztethető szerkezetű képlet-spektrumot alkotnak, melyek mind a helyi, mind 

a szisztémás fehérvérsejt-recirkulációban részt vehetnek. Az itt zajló adhéziós folyamatok 

vizsgálatára fotokonvertálható Kikume Tg egér lymphocytáival in vitro kompetitív adhéziós 

tesztet dolgoztunk ki, mely révén a szerozális nyirokszövetek homeosztatikus és gyulladásos-

metasztatikus folyamatokban betöltött szerepére vonatkozóan nyerhetünk új adatokat. 
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A HEMOKININ-1 SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA AKUT ÉS KRÓNIKUS ARTRITISZ 

EGÉRMODELLJEIBEN 

 

Szőke Éva (1,2,3,7), Borbély Éva (1,2,3), Payrits Maja (1,2,3), Sághy Éva (1,2,3), Bölcskei 

Kata (1,2,3), Kun József (1,2,3,7), Aczél Tímea (1,2,3), Békefi Katinka (1), Alexandra Berger 

(4), Christopher J. Paige (4), Mócsai Attila (5), Csepregi Janka (5), Jason J. McDougall (6) 

Pintér Erika (1,2), Zsuzsanna Helyes (1,2,3,7) 

  
1
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2
PTE Szentágothai János Kutatóközpont;                                                                                        

3
PTE Idegtudományi Centrum;                                                                                                 

4
Ontario Cancer Institute, University Health Network, Toronto, Canada;                              
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Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet;                                                                               

6
Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Dalhausie University, Halifax, Nova 

Scotia, Canada; 
7
MTA-PTE NAP B Krónikus Fájdalom Kutatócsoport  

 

A Tac4 gén-által kódolt hemokinin-1 (HK-1) elsősorban immunsejtekben és a központi 

idegrendszerben előforduló tachykinin. Szerkezetében és immunológiai viselkedésében 

hasonló a P-anyaghoz, azonban a tachykinin NK1 receptoron található kötőhelye, receptor-

aktivációs mechanizmusai és jelátviteli folyamatai eltérőek, saját receptor jelenlétét is 

feltételezik. Mivel a gyulladásban és fájdalomban betöltött szerepére kevés adat áll 

rendelkezésre, a HK-1 szerepét ízületi gyulladás egérmodelljeiben.  

Tac4 génhiányos és C57Bl/6 (vad típusú, WT) egerekben akut monoartritiszt Freund-

adjuváns (CFA) és proteáz-aktivált-receptor-2 agonista hízósejt triptáz (MCT) térdízületbe 

adásával, a krónikus sokízületi gyulladást artritogén K/BxN szérummal (i.p.) váltottuk ki. A 

mechanonociceptív küszöböt eszteziométerrel, a térdátmérőt mikrométerrel, a lábtérfogatot 

pletizmométerrel, a szinoviális mikrocirkulációt laser Speckle módszerrel, a neutrofil 

mieloperoxidáz-aktivitást luminollal mértük, valamint szemikvantitatív szövettani értékelést 

végeztünk. Primér szenzoros neuronokon fluoreszcens kalcium-beáramlást mértünk. 

WT egerekben a CFA és az MCT 10-15% térdátmérő-növekedést és 30-35% mechanikai 

hiperalgéziát, az MCT 25%-os szinoviális hiperémiát okozott, melyek szignifikánsan 

alacsonyabbak voltak HK-1 hiánya esetén. A krónikus immun-artritisz modellben WT 

állatokban kialakult 40% mechanikai hiperalgézia, 90% ödéma és a gyulladásos morfológiai 

eltérések HK-1 hiányos egerekben szignifikánsan enyhébbek voltak. Primér szenzoros 

neuronokon a HK-1 a P-anyaggal ellentétben kalcium beáramlást okozott, mely NK1 hiányos 

állatokból készített tenyészeten is kimutatható volt.  

A HK-1 fontos szerepet játszik akut és krónikus artritiszben a gyulladás és fájdalom 

közvetítésében. A primér szenzoros neuronokat NK1 receptor-független úton aktiválja. 

Célmolekulájának azonosítása és hatásmechanizmusának felderítése új irányokat nyithat az 

ízületi gyulladás mediátorainak kutatásában.  

 

Támogatás: KTIA_NAP_13-2014-0022, GINOP-2.3.2-15-2016-00048, GINOP-2.3.2-15-

2016-00050 
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A VAKARÁS KÁROS HATÁSA A VISZKETÉSRE: A TLR3 RECEPTOR SZEREPE A 

PERIFÉRIÁS PRURITUS SZENZITIZÁCIÓJÁBAN 

Szöllősi Attila Gábor
1,2

, Szabó Imre Lőrinc
1,2,3

, Ian McDonald
1
, Brian Kirby

4
 és Martin 

Steinhoff
1 

1
Dept. of Dermatology and UCD Charles Institute for Translational Dermatology, University 

College Dublin, Írország; Debreceni Egyetem, ÁOK, 
2
Élettani Intézet és 

3
Bőrgyógyászati 

Klinika, Debrecen, Magyarország; 
4
Dept. of Dermatology, St. Vincent‟s University Hospital, 

Dublin, Írország 

Bevezetés: A viszketés (pruritus) a leggyakoribb tünet a dermatológiai praxisban. Számos 

bőrgyógyászati kórkép (atópiás dermatitis, prurigo nodularis, psoriasis) prominens tüneteként 

nagyon jelentős fizikai és pszichológiai morbiditással jár. Ennek ellenére a krónikus viszketés 

pathomechanizmusa ezidáig nem tisztázott. A molekuláris veszély jeleket érzékelő mintázat 

felismerő-receptorok körébe tartozó Toll-like receptor 3-ról (TLR3) az utóbbi években 

kiderült, hogy fontos szerepet játszik a pruritogén szignálok közvetítésében. A TLR3, mint a 

dupla szálú RNS detektora, nem csupán a virális ágenseket érzékeli, hanem a vakarás közben 

sérült keratinocitákból felszabaduló RNS molekulákat is. Hipotézisünk szerint az így 

felszabaduló RNS hozzájárul a viszketést érzékelő idegvégződések perifériás 

szenzitizációjához. 

Cél: Jelen vizsgálatainkban a célunk az volt, hogy azonosítsunk olyan mediátor(oka)t, melyek 

a keratinocitákból TLR3 aktivációt követően szabadulnak fel, és pruritogén jelátviteli 

útvonalakat képesek aktiválni. Ezen felül célul tűztük ki a TLR3 expresszió szintjének 

vizsgálatát viszketéssel járó dermatológiai kórképekben szenvedő betegből származó 

krónikusan vakart bőrterületekről. 

Anyag és módszer: Primer humán keratinocitákat (normál humán epidermális keratinociták; 

NHEK) a TLR3 agonista polyinosinic:polycytidylic sav (poly-(I:C)) különböző 

koncentrációjával kezelve a sejtekből QPCR és ELISA vizsgálatokat végeztünk. Ezen felül 

atópiás dermatitisben, psoriasisban és prurigo nodularisban szenvedő betegekből származó 

lézionális és perilézionális bőrmintákban vizsgáltuk a TLR3 expressziójának mértékét 

immunfluoreszcencia segítségével. A keratinocita-eredetű mediátor hatását egér eredetű 

hátsógyöki érző ganglion tenyészeteken vizsgáltuk. 

Eredmények: NHEK-k poly-(I:C) kezelése után a sejtekből IL-6 és endothelin felszabadulás 

volt kimutatható. Immunfluoreszcens vizsgálataink egyértelműen kimutatták, hogy a TLR3 

expressziója prurigo nodularisból, psoriasisból és atópiás dermatitisből származó lézionális 

bőrben megnövekedett az egészséges kontrollhoz és a perilezionális, nem vakart bőrhöz 

képest is. Ezen felül kimutattuk, hogy az endothelin 1 a hátsógyöki ganglionból izolált érző 

neuronokből pruritogén neuromediátor felszabadulást (P-anyag) eredményez. 

Következtetés: Jelen kísérleteinkben kimutattuk, hogy a TLR3 expressziós szintje emelkedett 

krónikusan vakart, viszkető bőrléziókban, illetve hogy a TLR3 aktiváció nyomán felszabaduló 

endothelin 1 pruritogén mediátor felszabadulást képes indukálni hátsógyöki ganglion eredetű 

sejtekből. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy a TLR3 a viszketés-vakarás ördögi körének 

egyik központi molekulája. 
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AZ NLRP3 INFLAMMOSZÓMA MŰKÖDÉSÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 

KÜLÖNBÖZŐ, HUMÁN MONOCITA-EREDETŰ AKTIVÁLT MAKROFÁGOKON 

 

Budai Marietta Margit
1
, Kovács E. Gergő

1
, Tőzsér József

2
, Benkő Szilvia

1 

 
1
Élettani Intézet, 

2
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Általános Orvostudományi 

Kar, Debreceni Egyetem 

 

A makrofágok az immunrendszer nélkülözhetetlen sejtjei, melyek a szöveti mikrokörnyezettől 

függően morfológiailag és funkcionálisan eltérő típusú sejtekké differenciálódhatnak. A GM-

CSF (granulocyte-macrophage colony-stimulating factor) jelenlétében differenciálódott sejtek 

(GM-MF) főként gyulladásos citokineket termelnek, mellyel a gyulladásos folyamatokat 

erősítik. Az M-CSF (macrophage colony-stimulating factor)  jelenlétében differenciáltatott 

makrofágok (M-MF) aktiválódás után főként a gyulladás feloldásában és a szöveti 

regenerációban vesznek részt. Az IL-1béta gyulladásos citokint bár mindkét, LPS 

(lipopolisaccharid)-aktivált makrofág azonos mennyiségben képes termelni, jelentős 

különbséget mutattunk ki a citokin termelésének és a termelését szabályozó NLRP3 

inflammoszóma komplex aktiválásának dinamikájában. A citokinek mérése ELISA 

módszerrel, az expressziós vizsgálatok RT-Q-PCR és Western-blot módszerrel, a jelátviteli 

útvonalak detektálása Western-blot technikával, a kaszpáz-1 enzim aktivitás fluoreszcens 

szubsztrát mérésével történt. Elsőként mutatjuk ki, hogy az M-MF-k IL-1béta termelése gyors 

és rövid folyamat, mely ATP jelenlétét igényli, s melyet az IL-10 anti-inflammatórikus 

citokin jelentősen csökkent. Ezzel szemben a GM-MF-k általi IL-1béta termelés egy lassú, 

elnyújtott folyamat, amely érdekes módon ATP hiányában is végbemegy, feltehetően az 

NLRP3 inflammoszóma komplexben található konstitutívan aktív kaszpáz-1 enzimnek 

köszönhetően. Kimutattuk, hogy az inflammoszóma komplex tagjai eltérő módon 

expresszálódnak az eltérően aktiválódó szignál útvonalak miatt. Bizonyítottuk az ATP-t 

érzékelő P2X7 receptorok aktivitását, ill. azt, hogy az ATP lebontásáért felelős 

membránkötött ektonukleotidázok és az adenizin receptorok eltérő módon expresszálódnak a 

sejteken és fontos szerepet játszanak a GM-MF-k IL-1béta termelésében. Bemutatjuk 

továbbá, hogy a metabolikus folyamatokat befolyásoló, az adenozin receptorokon keresztül 

ható koffeinnek jelentős immunmoduláló hatása van a két makrofág működésére és az 

inflammoszóma aktiválására. 

Kutatási támogatások: OTKA K-109429, BSz - Bolyai János Posztdoktori Ösztöndíj, BSz – 

Szodoray Lajos Posztdoktori Ösztöndíj 
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MOLEKULÁRIS GYÓGYSZERCÉLPONTOK KERESÉSE ÉS VALIDÁCIÓJA: OMIKA 

ÉS HÁLÓZATANALÍZIS 
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5
 Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet, 

Budapest 

Bevezetés: A nagy áteresztőképességű molekuláris biológiai vizsgálómódszerek 

elterjedésével a gyógyszercélpontok keresésének elengedhetetlen eszközévé vált az átfogó 

bioinformatikai analízis. A hálózatelmélet eszköztárára támaszkodó in silico módszerek 

lehetőségeit a hiperkoleszterinémia indukálta miokardiális diszfunkció patomechanizmusában 

részt vevő mikroRNS-ek és molekuláris célpontjaik hipotézismentes vizsgálatára irányuló 

kutatási projektünk konkrét példáján mutatjuk be. 

Anyag és módszer: A normokoleszterinémiás és hiperkoleszterinémiás patkányok szívéből 

származó microarray módszerrel meghatározott mikroRNS expressziós profilokat 

hálózatelméleti megközelítést alkalmazva elemeztük. Az in silico prediktált mikroRNS-

targeteket qRT-PCR, illetve Western blot segítségével mRNS, illetve protein szintű 

expressziójuk meghatározásával validáltuk. 

Eredmények: A normokoleszterinémiás csoporttal összevetve a hiperkoleszterinémiás 

patkányok szívében 47 upregulált és 10 downregulált mikroRNS-t azonosítottunk. A 

bioinformatikai analízis során azonosított, legalább négy upregulált mikroRNS-sel 

kölcsönhatásban álló, irodalmi adatok alapján releváns mikroRNS-célpontok közül a 

hiperkoleszterinémiás szívekben a béta-2 adrenerg receptor (Adrb2) esetében az mRNS 

expresszió szignifikánsan csökkent, míg a calcineurin B type 1 (Ppp3r1) a protein szinten 

mutatott szignifikáns expressziócsökkenést.  

Következtetés: A hiperkoleszterinémia indukálta miokardiális diszfunkció 

patkánymodelljében átfogó mikroRNS expressziós profil meghatározását követően 

hipotézismentes, hálózatelméleten alapuló target predikciót alkalmazva sikeresen igazoltuk 

két mikroRNS-target (Adrb2, Ppp3r1) szerepét. Eredményeink rávilágítanak a bioinformatikai 

módszereknek a molekuláris gyógyszercélpontok keresésben betöltött egyre növekvő 

jelentőségére. 
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THE CARDIOPROTECTIVE EFFECT OF METFORMIN ON DOXORUBICIN-INDUCED 

CARDIOTOXICITY 

Zilinyi R, Lekli I, Czompa A, Czegledi A, Tosaki A 

University of Debrecen,  Faculty of Pharmacy 

Abstract- Doxorubicin (DOX) is an effective chemotherapeutic agent, but its cardiotoxicity 

has been an important clinical limitation. However, molecular mechanisms underlying DOX 

cardiotoxicity are still being uncovered, but known to involve, mitochondrial dysfunction, 

oxidative stress and apoptosis. Recently, a number of studies have investigated the role of 

autophagy on DOX-induced cardiotoxicity but to date it is not clear how DOX alters that 

process and its consequence on cardiomyocytes. 

The aim of our study was to investigate the possible protective role of metformin (MET) and 

its effect on autophagy in a model of DOX-induced cardiotoxicity. Sprague-Dawley rats were 

divided into four group. The DOX group rats received doxorubicin (3 mg/kg every second 

day) intraperiotoneally. The MET group rats received 250 mg/kg/day metformin for two 

weeks. The DOX+MET group rats received both at the same dose. Control group received 

vehicle. After the last dose of doxorubicin isolated working hearts were prepared and heart 

function parameters were evaluated. Serum level of LDH, CK-MB enzymes, Troponin-T, and 

cardiac MDA were measured. Heart tissue samples were histopathologically examined. 

Western blot analysis was conducted for autophagy-associated proteins. 

 Our results revealed that metformin produced cardioprotection manifested by significant 

decrease in serum Troponin-T and cardiac MDA level, and remarkable improvement in the 

heart function and in the histopathological features. Furthermore, we have found that 

metformin induced autophagy and increased the expression of AMPK which may help 

cardiomiocytes to survive during doxorubicin treatment. These results may suggest using 

metformin would be preferable drug for patients receiving DOX in their chemotherapy.  

Keywords-doxorubicin, metformin, autophagy, cardiotoxicity 
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ÚJ, CSÖKKENT REPOLARIZÁCIÓS REZERVÛ TRANSZGENIKUS LQT2, LQT5 ÉS LQT2-5 

NYÚL MODELLEK LEHETSÉGES ALKALMAZÁSA PRO-ARITMIÁS BIOMARKEREK 

AZONOSÍTÁSÁRA 

 

Hornyik Tibor, Alessandro Castiglione, Gerlind Franke, Stefanie Perez-Feliz, Major Péter, Hiripi 

László, Gideon Koren, Bősze Zsuzsanna, Varró András, Michael Brunner, Christoph Bode, Katja E. 

Odening, Baczkó István 

 
Szegedi Tudományegyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 

Bevezetés: A gyógyszerjelölt vegyületek in vivo pro-aritmiás mellékhatásának megbízhatóbb 

előrejelzéséhez új, jobb prediktív értékkel rendelkező állatmodellekre van szükség. E célból 

különböző, csökkent repolarizációs rezervû transzgenikus hosszú QT szindrómás (LQTS) nyúl 

modellt hoztunk létre a funkcióvesztéssel járó mutáns humán HERG (HERG-G628S, IKr nélküli; 

LQT2) vagy KCNE1 (KCNE1-G52R, csökkent IKs; LQT5) ill. mindkét transzgén (LQT2-5) szívben 

történő túlexpresszálásával.  

Módszerek: In vivo telemetriás EKG (QTc, QT index (QTi=QT mért/QT várható)) és ex vivo 

Langendorff perfundált szíveken mért monofázisos akciós potenciál (MAP) paraméterek (akciós 

potenciál időtartam (APD75), triangularizáció (APD90-APD30) és fordított frekvenciafüggés (APD75 

2Hz-4Hz)) segítségével elemeztük különböző kálium csatorna blokkoló szerek hatását a szív 

repolarizációjára vad típusú (VT), transzgenikus LQT2, LQT5 és LQT2-5-ös állatokban.  

Eredmények: A QTc (ms) LQT5-ben (132,1±6,5) és VT-ban (135,7±4,8) hasonló, de szignifikánsan 

megnyúlt LQT2 és LQT2-5-ben (163,9±9,2 and 165,4±12,9; p<0,05 vs. VT). A kis dózisú IKr gátló 

-ben nyújtotta a QT-t (QTi(%), 104,5±3,5; p<0,05 vs. 

önkontroll), míg VT-ban ill. az IKr nélküli LQT2 és LQT2-5-ben nem. Az IK1 gátló BaCl2 (0,3mg/kg; 

i.m.) minden csoportban növelte a QT időtartamát (QTi (%), VT 105,4±2,9; LQT5 104,9±4,1; LQT2-

5 104,9±2,6; p<0,05 vs. önkontroll), de ez a hatás LQT2-ben volt a legkifejezettebb (QTi (%), 

110,8±4,8; p<0,05 vs. VT, LQT5 és LQT2-5). Az IKs gátlása (0,1 mg/kg HMR-1556; i.m.) önmagában 

nem volt hatással a QT-re egyik genotípusban sem, de az IK1 és IKs együttes gátlása szignifikáns QT-t 

nyúlást eredményezett minden csoportban (QTi (%), VT 108,4±3,1; LQT5 110,0±4,9; LQT2-

5 107,2±5,3; LQT2 112,1±3,7; p<0,05 vs. önkontroll). Ex vivo, az IKr gátló dofetilid (1nM) kis 

mértékben nyújtotta az APD75–öt minden csoportban (változás (ms±SEM): VT +9,5±2,5; LQT5 

+8,2±1,3; LQT2-5 +8,3±2,5; LQT2 +8,7±3,0; p<0,05 vs. önkontroll). Az IKs gátló HMR-1556 

(100nM) APD75 nyújtó hatása LQT2 és LQT2-5-ben kifejezettebb volt, mint VT vagy LQT5-ben 

(változás (ms±SEM): LQT2 +14,7±2,3, LQT2-5 +12,8±2,9 vs. VT +6,9±1,2 vagy LQT5 +6,3±1,2; 

p<0,05). Az IK1 gátló BaCl2 vagy BaCl2 + IKs gátló HMR-1556 APD75 nyújtó hatása szignifikánsan 

nagyobb volt LQT2 és LQT2-5-ben mint VT-ban (változás (ms±SEM) BaCl2 után: LQT2 +29,4±2,8; 

LQT2-5 +31,7±4,7 vs. VT +17,7±2,5; ill. BaCl2+HMR-1556 után: LQT2 +36,8±4,9; LQT2-5 

+32,2±3,5 vs. VT +15,7±2,4; p<0,05). Lényeges, hogy az IK1 ill. az IK1 és IKs kombinált gátlásakor a 

MAP triangularizációja és a fordított frekvenciafüggés mértéke szintén kifejezettebbnek mutatkozott 

LQT2 és LQT2-5-ben a VT-hoz képest (APD90-APD30 (ms±SEM): BaCl2: LQT2 +25,8±3,6; LQT2-5 

+21,5±3,3 vs. VT +13,2±2; BaCl2+HMR-1556: LQT2 +34,6±4; LQT2-5 +25,0±2,9 vs. VT +10,6±3,5; 

ill. APD75 2Hz-4Hz (ms±SEM): BaCl2: LQT2 +22,2±11,6; LQT2-5 +20,1±9,7 vs. VT +10,9±7,1; 

BaCl2+HMR1556: LQT2 +38,5±4,4; LQT2-5 +21,0±7,6 vs. VT +13,0±3,3; p<0,05).  

Következtetések: A csökkent repolarizációs rezervû LQT2 and LQT2-5-ös nyulak nagyfokú 

érzékenysége a K
+
 csatorna gátló szerekre nem csak a QT megnyúlásában hanem a MAP 

triangularizációjának és fordított frekvenciafüggésének kifejezettebb növekedésében is 

megmutatkozik. E különböző mértékben csökkent repolarizációs rezervû LQTS nyúl modellek 

kombinált alkalmazásával további betekintést kaphatunk a K
+
 csatorna gátló szerek pro-aritmiát 

kiváltó hatásának mechanizmusaiba. 
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Bevezetés: A szív ingerképző folyamatának pontos mechanizmusa nem teljesen ismert. A 

legújabb eredmények szoros kooperációt feltételeznek az intracelluláris Ca
2+

 ciklus („Ca
2+

-

óra”) és a sejtmembrán ioncsatornái („membrán-óra”) között. Ez a kapcsolat („kapcsolt-óra 

elmélet”) egyik kulcsszereplője lehet a szarkolemma Na
+
/Ca

2+ 
(NCX) kicserélője, azonban 

kellően szelektív gátlószer hiányában ezt még nem sikerült direkt módon igazolni. Munkánk 

célja az NCX szerepének vizsgálata volt a szinusz csomó és a Purkinje rost ingerképző 

mechanizmusában, egy igazoltan szelektív NCX gátló vegyület, az ORM-10962 segítségével.  

Anyag és módszer: Az akciós potenciál méréseket konvencionális mikroelektród technikával 

mértük nyúl jobb pitvari szövetből, illetve bal kamrai szabadon futó Purkinje rostokból.  

Eredmények: 1 µM ORM-10962 szignifikánsan növelte az akciós potenciálok ciklushosszát 

mind szinusz (8,1±0.9%, n=16) mind Purkinje rost (20,5±3,5%, n=5) preparátumokban. A 

szinusz csomó akciós potenciálok ciklushossza jellemzően kisebb növekedést mutatott 0,5 

µM ivabradin kezelés során (8,7±1,1%) mint a Purkinje rost (35,5±2,3%) akciós potenciálok. 

Az ivabradin és 1 µM ORM-10962 együttes adása során megfigyeltük, hogy az ivabradin 

növekvő koncentrációi mellett az 1 µM ORM-10962 hatása is erősödik.  

Következtetés: Eredményeink alapján arra következtethetünk, hogy az NCX normál 

körülmények között kismértékű moduláló hatást fejt ki a spontán frekvenciára szinusz 

csomóban és Purkinje rostban, amely hatás azonban növekszik, ha a „funny current” (If) 

hozzájárulása csökken. Ezen hatás támogatja a korábbi „kapcsolt-óra” elméletet. Ugyanakkor, 

úgy tűnik, hogy az If áram nagyobb jelentőséggel bír a Purkinje rost spontán frekvenciájának 

meghatározásában, mint szinusz csomóban.  
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 Beta-arrestins are the key regulators of G-protein coupled receptors (GPCRs). 

Activation of GPCRs is followed by receptor C-terminus phosphorylation and beta-arrestin 

binding. Beta-arrestin regulates GPCR internalization and initiates G-protein independent 

signalization. Interaction with beta-arrestin occurs at two receptor sites: through 

phosphorylated C-terminal serine/threonin residues and through the transmembrane bundle / 

receptor core. The two types of interactions induce clearly distinguishable beta-arrestin 

structural rearrangements, which may regulate the GPCR functions differently. 

 First, we have investigated the role of the conserved DRY region in second 

intracellular loop of the cannabinoid CB1 (CB1R) receptor in the regulation of receptor 

function. Surprizingly, not only the G-protein activation, but also the beta-arrestin binding can 

be significantly altered by mutations in this region. Depending on the mutation, CB1R 

became biased toward G-protein or beta-arrestin. 

 The another cannabinoid receptor, CB2, has a number of known mutations in the core 

region with relatively high frequency in the population. Some of these mutations, found in 

second and third  intracellular loop, have been associated with phychiatric disorders. We have 

compared the effect on the signal transduction of these mutations, and found that G-protein 

activation was similar, but beta-arrestin binding was either enhanced or reduced compared to 

the wild-type receptor.  

 In conclusion, our results suggest, that beta-arrestin binding of cannabinoid receptors 

is strongly regulated through the core interactions.  

 

Support: OTKA K116954 
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Introduction: CB1 can be expressed both in the cell membrane (cmCB1), and in the outer 

mitochondrial (mt) membrane (mtCB1), where it suppress mt activity, which plays a role in 

the regulation of proliferation/differentiation of epidermal keratinocytes. Since we lack data 

about the role of endocannabinoid signaling in controlling mt functions in the epidermis, we 

aimed to clarify if CB1-mediated signaling impacts on mt biology of human epidermal 

keratinocytes. 

Materials and methods: We investigated primary human epidermal keratinocytes (NHEK) 

and full-thickness human skin organ cultures (hSOC). Gene expression and mediator release 

were monitored by Q-PCR and ELISA. Activity of respiratory complexes (RC) was 

determined by in situ enzyme activity assays, mt expression of CB1 was shown by electron 

microscopy (EM), heat production, O2 consumption, and production of mt reactive oxygen 

species (mtROS) were assessed by chip-calorimetry, Seahorse Analyzer, and MitoSox Red 

assay, respectively. 

Results: First, we treated hSOCs of 4 donors with the selective CB1 inverse agonist AM251 

(1 μM) w/wo the CB1 agonist ACEA (30 μM) or appropriate vehicles for 24 hrs. We found 

that AM251 significantly increased activities of RC I, II and IV in the epidermis in a CB1-

dependent manner, whereas ACEA was found to CB1-dependently increase heat production. 

EM analysis of wild-type C57BL/6 mice revealed that ~20% of the mitochondria of epidermal 

keratinocytes were CB1 positive, whereas CB1
-/-

 littermates showed only negligible 

nonspecific labeling. Importantly, investigation of human epidermis yielded similar CB1 

positivity rate of keratinocyte mitochondria (i.e. ~20%). Interestingly, mtCB1 

immunoreactivity was higher in basal layer keratinocytes, and significantly lower in the 

spinous and granular layers, suggesting that mtCB1 may play a role in human keratinocyte 

terminal differentiation. Finally, by using extracellularly restricted (hemopressin) and cell-

permeable (AM251) inverse agonists, we intended to dissect differential roles of cmCB1 and 

mtCB1 mediated signaling. We found that mtCB1 (but not cmCB1) regulates mtROS 

production of NHEKs, and our ongoing experiments intend to reveal if these CB1 receptor 

populations impact on cellular O2 consumption. Interestingly, our preliminary data suggest 

that anti-inflammatory actions of CB1 may be coupled to cmCB1, whereas differentiation-

inhibitory effects appear to be mediated by mtCB1. 

Conclusions: Our data indicate that CB1 negatively regulates epidermal mt functions, and 

highlight the possibility that cmCB1 and mtCB1 may play differential roles in regulating 

epidermal biology.Acknowledgements: NRDIO 120552, 121360, 108308, and 121138; 

GINOP-2.3.2-15-2016-00015 “I-KOM Teaming”; János Bolyai Scholarship (MSz). 
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Recognized as one of the most important endogenous cannabinoid ligand, 2-

arachidonoylglycerol (2-AG) influences a plethora of physiological processes including 

neurotransmission through the activation of type 1 cannabinoid receptor (CB1). In the spinal 

cord, we identified CB1 not only on axon terminals of various neurons, but also on the 

processes of glial cells. Importantly, CB1 activation induces calcium (Ca
2+

) signaling in 

spinal astrocytes, which has already been linked to the induction of 2-AG mobilization. Since 

diacylglycerol lipase alpha, the key enzyme in 2-AG synthesis is also expressed by spinal 

astrocytes, these cells may have the potential to produce 2-AG. Indeed, here we show that 

activation of CB1 on spinal astrocytes not only induces Ca
2+

 transients, but also leads to 2-AG 

mobilization, demonstrating the existence of cannabinoid-induced cannabinoid release in 

astroglial cells. 

Spinal astrocytes play role also in the elimination of 2-AG. In the nervous system, 2-AG is 

inactivated mostly by monoglycerol lipase (MGL) yielding arachidonic acid (AA), but 

cyclooxygenase-2 (COX-2) also degrades 2-AG resulting in the formation of prostanoids. 

Since AA and prostanoids evoke Ca
2+

 transients in astrocytes, we investigated whether the 

newly formed bioactive metabolites of 2-AG induce a secondary activation of the cells. Over 

a 5-minute period, 2-AG induced multiple Ca
2+

 transients in spinal astrocytes. The CB1 

antagonist AM251 prevented the early 2-AG-evoked Ca
2+

 signals, whereas the COX-2 

inhibitor nimesulide or the MGL inhibitor JJKK-048 decreased the number and amplitude of 

delayed Ca
2+

 signals. Our results suggest that 2-AG induces Ca
2+

 transients in spinal 

astrocytes not only through the activation of CB1, but also with the aid of its newly 

synthesized hydrolytic and oxidative metabolites. 

Taken together, the cannabinoid-induced 2-AG mobilization together with the CB1-dependent 

and CB1-independent signaling of 2-AG may play substantial role in glial autoregulation as 

well as in bidirectional communication between neurons and astrocyte in the spinal cord. 

Acknowledgement: This work was supported by the Hungarian National Brain Research 

Program (KTIA_NAP_13-1-2013-001). 
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A Langerhans-szigetek gyulladásos sejtes infiltrációja és a talaján kialakuló β-sejt-

pusztulás szerepet játszik a 2-es típusú diabetes (T2DM) patogenezisében, a 

hiperinzulinémiás állapotból hipoinzulinémiás-hiperglikémiás kórformába történő 

átmenetben. Ezen folyamat a leptin receptor mutáns, elhízást és T2DM-t mutató ZDF (Zucker 

Diabetic Fatty) patkánymodellben jól vizsgálható. Korábban igazoltuk, hogy ezen modellben 

a perifériás (központi idegrendszeren kívüli) kannabinoid 1-es típusú receptorok (CB1R) 

gátlása a szigetek makrofág-infiltrációjának csökkentésével késlelteti a T2DM progresszióját. 

Most célzottan a makrofágok CB1 receptorának szerepét vizsgáltuk. 

A CB1R genetikai hiánya ZDF patkányokban a szigetszövet makrofág-infiltrációját és 

a β-sejt-pusztulást gátolta, a hiperglikémia kialakulását jelentősen késleltette. Ugyanilyen 

védő hatással bírt CB1R-hiányos ZDF csontvelőnek kontroll ZDF állatokba történő 

transzplantációja. Az egészséges alomtársakhoz képest a ZDF patkányok szigetszövetében 

emelkedett volt az endokannabinoidok és a CB1R mennyisége, az IL-1β- és TNFα-

expressziója, valamint a kemokin CCL-2 és a transzkripciós faktor IRF5 (interferon 

regulatory factor-5) kifejeződése is. In vitro, patkány és humán makrofágokban a CB1R 

aktivációja a gyulladásos citokinek termelését az IRF5-expresszió stimulálásán, a CCL-2 

termelését pedig a p38MAPK α-izoformáján keresztül fokozta. Az irf5 makrofág-specifikus, 

in vivo csendesítése pedig a szigetszövet makrofág infiltrációját nem befolyásolta, de 

csökkentette a gyulladásos citokinek szintjét a szövetben és jelentős védő hatással bírt a β-

sejtek pusztulásával és a hiperglikémiával szemben a ZDF állatokban. 

A makrofág-CB1R és jelátvitele tehát alapvető szerepet játszik a T2DM 

progressziójában az általunk vizsgált modellben. 
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In type 2 diabetes (T2DM) the infiltration of pancreatic islets by immune cells is a 

crucial step towards β-cell loss and ensuing hypoinsulinemia. A widely accepted model for 

the study of T2DM is the leptin receptor mutant and obese Zucker Diabetic Fatty (ZDF) rat in 

which we have previously shown that the inhibition of type 1 cannabinoid receptors (CB1Rs) 

exclusively in peripheral tissues (i.e. outside of the central nervous system) attenuates 

macrophage infiltration of pancreatic islets and delays β-cell loss. Now we studied the 

specific role of macrophage CB1Rs in the above phenomena. 

Genetic ablation of CB1Rs in ZDF rats substantially reduced macrophage infiltration 

and β-cell loss in the islets and precluded the development of hyperglycaemia. Similar 

protective effects were observed after the adoptive transfer of CB1R
-/-

 bone marrow into wild-

type (WT) ZDF animals. Compared to healthy lean littermates, ZDF rats had higher 

endocannabinoid tone and increased CB1R, IL-1β and TNFα expression in their islets as well 

as elevated levels of the chemokine CCL-2 and increased expression of the interferon 

regulatory factor-5 (IRF5) in this tissue. In vitro activation of CB1Rs in primary rat and 

differentiated human macrophages stimulated the secretion of pro-inflammatory cytokines 

and CCL-2 via the induction of irf5 and the activation p38MAPKα, respectively. 

Macrophage-specific in vivo knock-down of irf5 in ZDF animals decreased the islet levels of 

inflammatory cytokines and protected against β-cell loss and hyperglycaemia without 

substantial influence on macrophage infiltration of the tissue. 

Taken together, macrophage CB1Rs and their downstream signalling play a central 

role in the progression of T2DM and may represent a novel therapeutic target in this disease. 
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The emerging endocannabinoid system (ECS; comprising the endogenous lipid mediators 

endocannabinoids [eCBs], produced in virtually all tissues; their metabotropic and ionotropic 

cannabinoid receptors; biosynthetic pathways and metabolizing enzymes) has been implicated 

in multiple regulatory functions of the human body. Indeed, the ECS and its “tone” – defined 

by the local levels of eCBs and activities of the coupled inter- and intracellular signaling 

pathways – were shown to control major physiological functions of the central nervous 

system as well as of multiple peripheral organs (e.g. liver and other metabolic tissues, skin, 

cardiovascular and pulmonary systems, etc.). It was also postulated the alterations in the 

homeostatic ECS tone may lead to the development of plethora of human conditions and 

diseases, collectively referred to as Endocannabinoid Deficiency/Dysregulation Syndrome. 

Therefore, restoration of the physiological-homeostatic level and activity of the ECS may 

hold an intriguing promise for the future therapeutic management of such pathologies. 

 

In this presentation, we will focus on existing and novel ECS-targeted therapeutic 

possibilities. Specifically, we will 

 Introduce the available and future “ECS-restoration” tools including e.g. plant-derived 

(from Cannabis sativa), synthetic, and other possibilities; 

 Summarize the current state-of-the-art on pre-clinical and clinical trials using “ECS-

drugs”; 

 Detail the Medical marijuana vs. Cannabis-based medicine dilemma; 

 Delineate future R&D and clinical revenues and perspectives. 

 

Based on the available data, we hope to convince the audience that ECS-targeting tools are 

just around the corner to be widely introduced to human clinical practice and that, within a 

few years, they will constitute an integral part of routine medical therapeutic approaches – 

similar to opioids whose daily use has been self-evident for decades. 
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A mikroglia szelektív depléciója a neuronális aktivitás szabályozásának szabályozásának 

felborulása révén növeli az iszkémiás károsodás mértékét, és csökkenti a terjedő 

depolarizációk (spreading depolarization, SD) előfordulásának gyakoriságát az agyi tranziens 

fokális iszkémia (intraluminális filament) egérmodelljében. Ezek alapján kísérleteinkben arra 

kerestük a választ, hogy a mikroglia jelenléte feltétele-e az SD kialakulásának és terjedésének. 

Felnőtt C57Bl/6J egerekben mikroglia-depléciót indukáltunk a CSF1R kináz inhibítor 

PLX5622-et tartalmazó diéta révén (n=11). A kontroll csoportot normál diétán tartottuk 

(n=13). A mikroglia-depléció mértékét a kísérletek végén P2Y12 és CD45 immuncitokémiai 

markerek hiányával igazoltuk. A kísérlet napján a jobb oldali parietális kéreg felett két 

koponyaablakot alakítottunk ki izoflurános altatás mellett. Minden esetben négy SD-t 

váltottunk ki bipoláris állandó áramú stimulációval, vagy 1  M KCl topikális rámosásával a 

rosztrális ablakban.Az SD-k megjelenését a kaudális ablakban a helyi mezőpotenicál 

elvezetésével igazoltuk, az extracelluláris kálium szintjének változását ionszelektív 

mikroelektródával, a vérátáramlási választ lézer-doppleres áramlásméréssel mértük. Az 

agyszövetek hisztológiai vizsgálatának előkészítéséhez 4%-os paraformaldehides perfúziós 

fixálást végeztünk. 

Az ismételten előidézett SD-k elektromos kiválthatósági küszöbe a mikroglia-depletált 

csoportban jelentősen emelkedett a kontrollhoz képest (182±119 vs. 85±30 µC). A mikroglia-

depléció továbbá csökkentette az SD-t jelölő DC potenciál kitérés amplitútóját (15.2±2.3 vs 

18±2 mV), fél amplitúdóhoz tartozó idejét (23.7±8.3 vs. 36±7.6 s), és görbe alatti területét 

(387±137 vs. 645±157 mV x s). A mikroglia hiányában az SD-kkel kisebb amplitúdójú 

(41.4±8.2 vs. 28.5±10.6 mM), de hosszabban elhúzódó (49.1±13.5 vs. 98.7±16.3 s) 

káliumválaszokat regisztráltunk. Mindezek mellett a mikroglia-depléció fokozta az ismétlődő 

SD-kkel járó, c-Fos immunopozitivitással vizualizált neuronális aktivitást, és az egységnyi 

területre jutó degenerálódó idegsejtek számát. 

Eredményeink arra engednek következtetni, hogy a mikroglia jelenléte, illetve az aktivált 

mikorgliából felszabaduló mediátorok támogatják az SD-k megjelenését. Ez összhangban áll 

korábbi megfigyelésekkel, mely szerint a mikroglia hiánya csökkenti az SD-k spontán 

kialakulását az iszkémiás agykéregben. A jelenség hátterében álló mechanizmusok további 

kutatások tárgyát képezik. 
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Traumatic brain injury (TBI) impairs pressure-induced myogenic autoregulation of cerebral blood 

flow (CBF), which is associated with increased mortality and bad functional outcome of TBI patients. 

When blood pressure drops lack of myogenic autoregulatory function of cerebral vessels exposes brain 

tissue to hypoperfusion and ischemia; in case of high blood pressure it allows high blood volume to 

penetrate the brain exacerbating disruption of the blood brain barrier, development of hemorrhages 

and elevation of intracranial pressure. Hypertension, the most important cardiovascular risk factor in 

TBI patients, enhances myogenic tone of cerebral arteries via increased vascular production of 20-

hydroxyeicosatrienoic acid (HETE), which protects brain tissue form pressure/volume overload but 

leads to increased susceptibility to cerebral ischemia. Although both effects may potentiate the 

vascular consequences of TBI, it is not known how hypertension modulates the effect of TBI on 

myogenic responses of cerebral vessels. To establish the effect of TBI on cerebral myogenic responses 

in normotension and hypertension we studied isolated middle cerebral arteries (MCA) of normotensive 

and spontaneously hypertensive rats (SHR) after severe impact acceleration diffuse brain injury. We 

found that TBI diminished myogenic constriction of MCAs in normotensive rats via the TRPV4-

dependent activation of large conductance Ca
2+

-activated K
+
 channels (BKCa), but the 20-HETE-

mediated enhanced myogenic tone of MCAs in SHRs was not affected by traumatic brain injury. 

These results suggest that following brain trauma hypertensive patients may be protected from high 

blood pressure, but are likely to be more prone to cerebral ischemia when blood pressure drops, and 

therefore require different therapeutic strategies than normotensive patients. 
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A HIPERKAPNIA ÉS AZ NMDA HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ÚJSZÜLÖTT 

MALAC AGYKÉRGI MIKROCIRKULÁCIÓJÁBAN  

 

Németh János, Remzső Gábor, Varga Viktória, Kovács Viktória, Tóth-Szűki Valéria, Domoki 

Ferenc 

 

SZTE ÁOK Élettani Intézet, Kísérletes Neonatológia Kutatócsoport 

 

Bevezetés: Újszülöttben az agykéreg felszínére juttatott NMDA pia arteriola dilatációt és 

helyi áramlásfokozódást vált ki, azonban – a felnőtt aggyal szemben – tovaterjedő kérgi 

depolarizációt (cortical spreading depression, CSD) nem hoz létre. A szintén jelentős 

hiperémiával járó CSD egyik jól ismert jelensége a hiperkapnia cerebrovaszkuláris értágító 

hatásának reverzibilis gátlása. Célunk annak vizsgálata volt, hogy az NMDA kifejt-e hasonló 

- újszülött agyban CSD-független - gátló hatást a cerebrovaszkuláris reaktivitásra. 

Anyag és módszer: Altatott, mesterségesen lélegeztetett, újszülött (<1 nap, 1,5-2 kg), hím 

malacok bal parietális kérge fölé zárt vagy nyitott koponyaablakot készítettünk, hogy az 

agykérgi mikrocirkulációt lézer folt-interferenciás képalkotó módszerrel vagy az agykérgi 

mezőpotenciálokat egy 16 csatornás (0,1-1,5 mm mély) akut lamináris elektródával 

regisztráljuk. Stimulusként 5-10% szén-dioxid lélegeztetést alkalmaztunk az agykéregre 

juttatott 0,1-1mM NMDA előtt és 20 perccel azután. Kontrollként az NMDA oldószerét, 

mesterséges cerebrospinális folyadékot, az NMDA hatás szelektivitásának vizsgálatára az 

NMDA-val együtt alkalmazott 0,1 mM MK-801-et alkalmaztunk. 

-ben jelentősen fokozta az alacsony 

hullámú delta aktivitást (210±29%), míg az összes magasabb frekvenciájú hullám 

teljesítménysűrűségét drasztikusan csökkentette. Az elektromos változásokkal egyidőben az 

agykérgi perfúzió 64±11%-kal nőtt meg. A 10% szén-dioxid lélegeztetéssel kiváltott 

hiperkapnia perfúziót növelő hatása az oldószeres kontrollban ismételhető volt (54±9% vs. 

63±9%), azonban az NMDA applikációt követően jelentősen, 51±3%-ról 7±3%-ra csökkent. 

Az NMDA vazodilatátor, és cerebrovaszkuláris reaktivitást gátló hatását az MK-801 kivédte. 

Következtetés: Az agyfelszínre juttatott NMDA főleg a II/III agykérgi réteg NMDA 

receptorain keresztül fejti ki hatását. Az NMDA a hiperkapnia cerebrovaszkuláris hatását 

gátolja a CSD-vel analóg módon. Eredményeink felvetik, hogy a CSD-okozta gátlásban az 

NMDA receptorok aktivációjának kitüntetett szerepe van, ami független lehet a CSD-vel 

kapcsolt egyéb fiziológiai változásoktól. Támogató: Nemzeti Agykutatási Program 

(KTIA_13_NAP-A-I/13). 
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AZ AGYI PERFÚZIÓ REGULÁCIÓJA ÉS A HYPOPERFÚZIÓ HATÁSAI 
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Czurkó András 
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Preklinikai Képalkotó Központ 

  

Az agyi vérkeringést autoregulációján túl a neurális aktivitáshoz kapcsolt funkcionális 

hyperaemia precízen regulált összjátéka a neuro-glio-vascularis egységnek. A 

hypoperfúzióhoz társuló cognitív deficit pathomechanizmusa nem teljesen ismert. A 

vascularis léziók össztérfogata rossz összefüggést mutat a kognitív dysfunkcióval.  

Keresztmetszeti vizsgálatok megmutatták, hogy az agyi atrófia és a kognitív funkciók 

korrelálnak a carotis stenosis fokával. További vizsgálatok szerint a fehérállományi diffúziós 

MRI-vel mért eltérések jóval kiterjedtebbek és a kognitív dysfunkcióval összefüggést 

mutatnak.  

 

Előadásunkban összefoglaljuk a humán vizsgálatok eredeményeit.  Bemutatjuk ultramagas 

térerejû MRI vizsgálatokban állatmodellen szerztett eredményeinket: a vascularis tónus 

cholinerg modulációjáról valamint az agyi hypoperfúzió kapcsán létrejövő micro és 

macrostrukturális elváltozásokat.  
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CEREBRAL MICROHEMORRHAGES IN AGING: NOVEL MECHANISMS AND 

CONSEQUENCES 
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Gabor A. Fulop, William E. Sonntag, Peter Toth, Anna Csiszar 

 
Reynolds Oklahoma Center on Aging, University of Oklahoma Health Sciences Center 

The increasing prevalence of multifocal cerebral microhemorrhages (CMHs, also known as 

“cerebral microbleeds”) is a significant, newly recognized problem in the aging population of 

the Western world. CMHs are associated with rupture of small intracerebral vessels and are 

thought to progressively impair neuronal function, potentially contributing to cognitive 

decline, geriatric psychiatric syndromes and gait disorders. Clinical studies show that aging 

and hypertension significantly increase prevalence of CMHs. We will discuss potential age-

related cellular mechanisms underlying the development of CMHs, with a focus on the 

structural determinants of microvascular fragility, age-related alterations in cerebrovascular 

adaptation to hypertension, the role of oxidative stress and matrix metalloproteinase activation 

and the deleterious effects of impaired myogenic autoregulatory protection on the brain 

microvasculature.  

Finally, we examine potential treatments for prevention of CMHs based on the proposed 

model of aging- and hypertension-dependent activation of the ROS-MMP axis. 
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MIKROGLIA-IDEGSEJT INTERAKCIÓK SZEREPE AZ IDEGRENDSZERI 

BETEGSÉGEKBEN 

Dénes Ádám 

MTA KOKI, Budapest 

A mikroglia az agy rezidens makrofágja, amely fontos szerepet játszik az idegrendszeri 

betegségek kialakulásában. Szelektív mikroglia manipulációs módszerek hiányában 

ugyanakkor korábban nem voltak vizsgálhatók azok a mechanizmusok, melyek révén a 

mikroglia befolyásolja a centrális neuroprotektív és neurotoxikus folyamatokat. Kutatásaink 

során új, szelektív mikroglia depléciós módszerekkel és transzgénikus egértörzsek 

segítségével vizsgáltuk a mikroglia szerepét neuroinflammatorikus folyamatokban.  

 

Megállapítottuk, hogy a mikroglia hiánya nagymértékben megnöveli az agyi károsodást 

cerebrális iszkémiát követően, amely a mikroglia repopulációjával visszafordítható. A 

mikroglia-mediálta hatások egyik fontos eleme az idegsejtek excitabilitásának szabályozása: 

mikroglia hiányában a sérült idegsejtek diszregulált kalcium válaszokat mutatnak és ez korai 

károsodásukhoz vezet. A neuronális aktivitás mikroglia általi regulációja független a vér-agy-

gát sérülés mértékétől és az intakt agyban is megfigyelhető. Két-foton- és szuper-rezolúciós 

mikroszkópiás vizsgálataink megmutatták, hogy a mikroglia-neuron interakciók a neuronok 

aktivitásának függvényében változnak és azonosítottuk az ebben szerepet játszó molekuláris 

útvonalak egy részét. A mikroglia-neuron interakciók fontosságát további agyi gyulladásos 

modellekben is igazoltuk. Vizsgálataink várhatóan hozzájárulnak a neuroinflammatorikus 

folyamatok jobb megértéséhez és segíthetik az idegrendszeri betegségek terápiáját.  
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A SZOMATOSZTATIN SZEREPE A SZERVES TRISZULFID ÉS POLISZULFID 

VEGYÜLETEK ANALGETIKUS ÉS GYULLADÁSGÁTLÓ HATÁSÁBAN 
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A szomatosztatin (SOM) fájdalomcsillapító és gyulladásgátló hatással rendelkezik. Ezeket a 

hatásokat a perifériás és centrális idegsejteken, limfocitákon, illetve érfali endothélsejteken 

megtalálható sst4 receptorok közvetítik. Ezen hatások tekintetében a SOM fő forrása az 

elsődleges érző idegsejtek egy csoportja, amelyek gyakran expresszálják a tranziens receptor 

potenciál ankyrin 1 (TRPA1) ligandfüggő nem szelektív kationcsatornát. A csatorna 

megnyílása SOM felszabaduláshoz vezet az érző idegsejtek perifériás és centrális 

végződéseiből. A poliszulfidok és szerves triszulfidok a TRPA1 receptor egyes cisztein 

aminosavaival perszulfid, illetve di- és triszulfid metabolitokat képezve aktiválják a TRPA1 

csatornát. Kísérleteinkben azt vizsgáltuk, hogy a szerves triszulfid dimetil-triszulfid (DMTS), 

valamint szervetlen poliszulfid (H2Sn) képesek-e a fenti mechanizmussal fájdalomcsillapító és 

gyulladásgátló hatásokat előidézni? 

Az sst4 és TRPA1 receptorok szerepét génhiányos egerek segítségével igyekeztünk tisztázni. 

A kénvegyületek hatását a TRPA1 csatornára CHO sejteken és TRPA1 vad típusú (WT), 

illetve génhiányos (KO) egerekből származó trigeminális neuronokon fluoreszcens Ca
2+

 

képalkotás, 
45

Ca
2+

 felvétel és automata patch-clamp módszerekkel tanulmányoztuk. TRPA1 

WT és KO egerek bőrének érző idegvégződéseiből DMTS hatására történő SOM 

felszabadulást radioimmunoassay módszerrel vizsgáltuk. A DMTS és H2Sn analgetikus és 

gyulladásgátló hatásait hőtrauma, karragénnel előidézett lábgyulladás és idegsérülés okozta 

neuropátiás fájdalom modellekben jellemeztük. A mechanikai hiperalgéziát dinamikus 

talpeszteziométerrel detektáltuk. A gyulladásos ödémát pletizmometriával és fluoreszcens 

képalkotással, a myeloperoxidáz enzimaktivitást lumineszcens képalkotás révén mértük. 

Karragénnel kiváltott lábgyulladásban a gyulladásos citokineket ELISA módszerrel 

határoztuk meg.  

A DMTS és H2Sn a TRPA1 receptor agonistái. A TRPA1 receptor DMTS általi aktivációja 

SOM felszabadulást idéz elő az egérbőr érző idegvégződéseiből. A kénvegyületek a vizsgált 

modellekben sst4 receptor által közvetített analgetikus, de más módon megvalósuló 

gyulladásgátló hatással rendelkeznek.  

Eredményeink elősegíthetik poliszulfid szerkezetű fájdalomcsillapító és gyulladásgátló 

gyógyszerek kifejlesztését.  
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Az urocortin 1 (Ucn1) tartalmú centrális projekciójú Edinger-Westphal mag (EWcp) szerepét 

korábban mind az energiaháztartás, mind a stresszadaptáció szabályozásában bizonyították.  

Morfológiai és funkcionális tanulmányok is kimutatták orexigén és anorexigén peptiderg 

afferensek illetve az energiaháztartás szabályozásában szerepet játszó endokrin hírvivők 

receptorainak jelenlétét a EWcp-ban. A hypothalamikus melanocortin rendszer központi 

szerepe az energiaegyensúly szabályozásában jól ismert. Mindezidáig azonban nem vizsgálták 

a melanocortinok és az EWcp-Ucn1 közötti kapcsolatot. 

Első hipotézisünk szerint a melanocortin rendszer elemei [alpha-melanocyta stimuláló 

hormon (alpha-MSH), agouti-related peptide (AgRP), melanocortin 4 receptor (MC4R)] jelen 

vannak a EWcp-ban. Másodszor, feltételeztük, hogy éhezés hatására megváltozik a EWcp 

neuronális aktivása valamint alpha-MSH, AgRP illetve Ucn1 peptid tartalma. Harmadik 

hipotézisünk az volt, hogy exogén MC4R agonisták és antagonisták intra-EWcp injekciója a 

táplálékfelvételt és az energiaháztartást is befolyásolja.  

Immunjelölések segítségével patkányban az Ucn1 neuronokon MC4R-t mutattunk ki, melyek 

mellett alpha-MSH és AgRP immunreaktív idegrostok is előfordulnak. Az alpha-MSH 

immunjel csökkent, míg az AgRP felerősödött éhezésben, mely együtt járt az Ucn1 peptid 

expresszió és FosB neuronális aktivitás növekedésével. Az intra-EWcp injektált MC4R 

blokkoló (HS024) hasonló, de erősebb hatással volt a FosB és Ucn1 megjelenésére. A EWcp-

ba adott alpha-MSH-nak anorexigén, és oxigénfogyasztást növelő hatása volt, továbbá 

perifériás vazodilatációt okozott. 

Eredményeink alapján arra következtetünk, hogy a melanocortin rendszer befolyásolja a 

EWcp-ot, mely az energia háztartás szabályozásában is fontos szerepet játszik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S11.4 

PACAP KO egerek csontosodási folyamatainak vizsgálata 

 

Juhász Tamás, Pálfi Andrea1, Szegeczki Vince1, Czibere Bernadett1, Józsa Gergő2,                                                                                                                        

Fülöp Balázs2,Tamás Andrea2, Reglődi Dóra2, Zákány Róza1 

 

1
DE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet;                                                                                                                                                                          

2
PTE ÁOK Anatómiai Intézet 

A PACAP (hypophysis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid) a hypothalamus által termelt 38 

aminosavból álló neuropeptid, mely kimutatható az agyban és számos perifériás szövetben is. 

Bizonyított, hogy UMR-106 csontosodó sejtkultúrákban is pozitív hatása van az 

osteogenesisre, azonban az in vivo csontosodásra kifejtett hatásai nem részletesen ismertek. 

Kísérleteink során PACAP KO egerek femurjait vizsgáltuk makroszkópos és molekuláris 

biológiai módszerekkel.  

Teljes végtag alizarin festést követően PACAP KO egerek csontjainak makroszkópos 

morfológiája nem mutatott változást, míg kisállat CT-vel a kortikális csont vastagságban 

növekedést és a haránt átmérőben csökkenést detektáltunk. Alizarin vörös és von Kossa 

festéssel, a KO egerek csontjaiban lokális kalcium csökkenést vagy növekedést figyeltünk 

meg, valamintaz alkalikus foszfatáz (ALP) expressziója és aktivitása megnövekedett. Jelentős 

I-es típusú kollagén expresszió nővekedést is kimutattnuk . Ugyanakkor a PACAP génhiányos 

egerek csontjai kisebb erő hatására törnek el. A PAC1 expresziója nem változott lényegesen, 

és a PKA-nak, mint a PACAP kanonikus jelátviteli kaszkád tagjának expressziója nem 

változott. Viszont célmolekulái közül a CREB foszforilált formájának jelenléte csökkent, dea 

Runx2 transzkripciós faktor fehérjeexpressziója és nukleáris jelenléte nőtt. A BMP6, BMP7, 

BMPR1 fehérjeexpressziója nőtt a PACAP KO egerekben, valamint a transzkripciósa 

faktorának a fehérjeexpressziója és nukleáris jelenléte is emelkedett. Ezen túlmenően a 

Hedgehog jelátviteli elemek közül az IHH, SHH és Gli1 fehérjeexpressziója is szignifikánsan 

emelkedett.  

Az eredmények alapján arra következtettünk, hogy a PACAP jelátviteli út aktiválódásának 

hiányában egyes jelátviteli kapcsolatok aktivitása és expressziója megváltozik, melyek 

részben felelőssé tehetők kompenzációs mechanizmusokért.  
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Korábbi munkáinkban megállapítottuk, hogy az intrathecalisan (it.) adott DPP4 gátló tripeptid 

Diprotin A (IPI) és a nem peptid vildagliptin egyaránt hatékonyan képes csökkenteni a 

karragen indukálta nyomási hiperalgéziát patkányon. Ezt a hatást mindkét anyag esetén opioid 

receptorok közvetítik, azonban eltérő szubtípus – az IPI esetén tisztán μ, míg a vildagliptin 

esetén mindhárom szubtípus δ dominanciával. Akut hő indukálta fájdalmat (tail flick teszten) 

egyik anyag sem gátolta, mononeuropáthiás modellen marginális, nem opioid mediált hatás 

volt kimutatható. Jelen munka során a karragén modellnél krónikusabb CFA indukálta 

gyulladásos hiperalgéziára és a formalin kiváltotta akut kevert fájdalomra kifejtett hatást 

vizsgáltuk szintén it. adagolás mellett. 

Módszerek: A kísérleteket 170-230g-os hím Wistar patkányokon végeztük. A CFA modell 

esetén a méréseket a 150 μl CFA intraplantáris injektálását követő 4. napon végeztük. A 

talpak érzékenységét dynamic plantar aesthesiometer (DPA) és Randall-Selitto teszt 

segítségével mértük. Az anyagokat a szubkután adott naltrexon kivételével direkt intrathecalis 

injekcióval juttattuk be 5 μl volumenben. Az anyagok hatását az első kísérletben 15, 30 és 60 

perc elteltével mértük, a további kísérletekben pedig 30 percnél. A naltrexont az it. injekciót 

megelőzően 10 perccel adtuk. A formalin tesztben az it. injekció után 5 perccel adtunk be 50 

μl 2,5%-os formalint. Ezután a fájdalmi reakciókat 5 perces intervallumokban regisztráltuk 60 

percig. A statisztikai analízishez kétszempontos ANOVÁ-t és Bonferroni post-hoc tesztet 

alkalmaztunk.    

Eredmények: A CFA indukálta hiperalgéziával szemben mindkét anyag hatékonynak 

bizonyult, azonban csak Randall-Selitto teszt esetén, DPA-val semmilyen hatás nem volt 

regisztrálható. Az IPI 30 nmol dózisban, a vildagliptin 10 nmol dózisban teljes mértékben 

visszaállította a nyomásérzékenységet a kontroll állapothoz. Hasonlóan a karragén modellhez 

itt sem láttunk hatást a kontralaterális oldalon. A hatás ez esetben is opioid mediáltnak 

bizonyult, azonban a szubtípus vizsgálat eltéréseket mutatott: a vildagliptin esetén a hatást a 

karragén modellhez teljesen identikusnak (δ>μ>κ) mutatkozott. Az IPI esetén azonban itt a μ 

mellett a δ receptorok közvetítése is bizonyítható. A formalin teszt esetén az IPI 30 nmol 

dózisban az első fázist nem befolyásolta, azonban szignifikánsan gátolta a fájdalmi reakciók 

számát a teszt második, gyulladásos fázisában. Ez a hatás szintén kivédhető volt naltrexonnal 

és μ antagonistával. A δ antagonista trendszintû gátló hatást mutatott. A vildagliptin azonban 

10 és 20 nmol dózisban sem mutatott fájdalomcsillapító hatást egyik fázisban sem.  

Következtetés: Az általunk vizsgált két DPP4 gátló a CFA indukálta hiperalgézia modellen 

hasonló hatékonyságot mutat, mint a korábban vizsgált karragén modellen, azonban 

feltételezhetően a két szer esetén a hatásmechanizmus eltér. Ennek magyarázata lehet az 

enzimgátló funkció eltérő jellege, a DPP4 nem enzimatikus funkcióinak eltérő befolyásolása, 

de nem zárható ki, hogy a két vizsgált anyag közül ez egyik nem a DPP4-en befolyásolásán 

keresztül hat. Az eltérő hatásmechanizmust támasztja alá a formalin teszten mutatott markáns 

különbség is. 
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A DNS TÖRÉSEK ÉS JAVÍTÁSUK ÁLTAL INDUKÁLT KROMATIN SZERKEZETI 

VÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA 
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Szegedi Tudományegyetem 

 

Az eukarióta sejtekben a DNS kromatin szerkezetbe tömörül, amely befolyásolja a károsító 

ágensek hozzáférhetőségét az egyes kromoszómális régiókhoz. Ugyanakkor a szerkezeti 

változások révén szabályozza a DNS hozzáférhetőségét is a hibajavító komplexek számára, 

ezáltal hatással van a hibajavítás sebességére.  Ha a károsodás DNS mindkét szálát érinti, az 

megnöveli a kromoszómális transzlokációk kialakulásának esélyét. Célunk annak megértése, 

hogyan történik a DNS törések azonosítása az eukarióta kromatin szerkezetben és a sérülések 

javításai milyen kromatin szerkezeti változásokat hoznak létre a hibajavítás során.  

Kimutattuk, hogy specifikus hiszton módosítások szintje (H3K14ac, H4K5ac, H3K64me) a 

DNS hibajavítás során dinamikus változást mutat, mind immunhisztokémiai- mind kromatin 

immunprecipitációs kísérletekben. A biokémiai módszerek mellett a DNS törés 

környezetében kialakuló kromatin szerveződési változások 3 dimenziós eloszlását is 

vizsgáljuk. Ehhez egyedi sejteken nagyfelbontású STORM mikroszkópiát alkalmazunk, ahol 

speciális immuncitokémiai eljárás segítségével, képesek vagyunk a DNS hibajavítási 

fókuszokban közel 20 nm-es felbontás elérésére. A módszer segítségével vizsgáljuk a DNS 

károsodás környezetében található nukleoszómák mennyiségét és a PTM-ek eloszlását, ezáltal 

egyedi sejtekből és eltérő genomi régiókból nyerhetünk információt a kromatin szerkezetéről 

és a hiszton PTM-ek terjedési távolságáról is. 

Eredményeink segíthetnek megérteni, hogy a kromatin szerkezet milyen hatással van a 

kromoszómális transzlokációk kialakulásának valószínűségére, ezáltal a tumorképződés 

kialakulására, valamint esélyt adhat eddig még nem ismert rákellenes terápiás célpontok 

azonosítására is. 
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TUMOREVOLÚCIÓ ÉS TUMORHETEROGENITÁS: ÚJGENERÁCIÓS 

SZEKVENÁLÁSI LEHETŐSÉGEK A DIAGNOSZTIKÁBAN ÉS A KUTATÁSBAN 
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A genomika területének ugrásszerű fejlődésével és az ennek következtében létrejövő a 

génekre vonatkozó funkcionális információkat tartalmazó adatbázisok megjelenésével 

párhuzamosan egyre komolyabb igény jelentkezik egyfelől az egyik legelterjedtebb genetikai 

hátterű betegség, a rák kialakulásának és fejlődésének pontosabb megértésére, másfelől pedig 

a tumoros betegek lehető legkorábbi diagnosztizálására. Hasonlóan égető szükség van a korai 

diagnosztika mellett az adott tumor genetikai hátterének jellemzésére, mivel a rákterápiában 

egyre nagyobb teret nyernek a célzott terápiás szerek alkalmazása. 

A közelmúltban kifejlesztett újgenerációs szekvenálási (Next Generation Sequencing, NGS) 

technikák nemcsak azért jelentősek, mert segítségükkel könnyen meghatározható jelentős 

mennyiségű genetikai információ, hanem azért is mert képesek egy különböző DNS 

szakaszok keverékéből álló elegyben minden DNS szakaszról jól elkülöníthető szekvencia 

információt nyerni, amely speciális helyzetekben akár mennyiségi meghatározásra is alkalmas 

lehet. 

A laborunkban fejlesztés alatt álló NGS alapú technológiák fókuszában olyan módszerek 

állnak, amelyekkel a célzottan lehet kimutatni kópiaszám változással járó eltéréseket és 

alkalmasak lehetnek a tumorokban alacsony százalékban jelenlévő elváltozások azonosítására. 

Ehhez többek között olyan új típusú molekuláris számlálók fejlesztésébe kezdtünk, 

amelyekkel lehetővé válik, a PCR amplifikációk során fellépő, a polimerázok hibázásából 

eredő eltérések követése és elkülönítése a valódi, de alacsony számban jelenlévő mutációktól. 

Ezeknek a technológiáknak az alkalmazása nem csak a tumorheterogenitás vizsgálatához 

nyújthat segítséget, de jelentősen megnövelheti a szérumból nyerhető, keringő tumor DNS 

alapú diagnosztika lehetőségét. 
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A PD-1 (Programmed cell death protein 1) egy olyan receptor fehérje, amelyet többnyire 

immunsejtek expresszálnak és amely ligandjával kapcsolódva a receptort hordozó sejt apoptózisát 

vagy anergiáját okozza.  A PD-1:PD-L1 blokád kialakításán alapuló immunterápiák éppen ezért az 

egyik leghatékonyabb és legígéretesebb kezelési formák az előrehaladott melanómá esetén. 

Kleffel és munkatársai bebizonyították, hogy - az általánostól eltérő módon - azon melanóma sejt 

populációk felelősek a tumor gyors progressziójáért, amelyek képesek a PD-1 expresszálására. 

Kutatásaink legfontosabb célkitűzése ezért az volt, hogy megtaláljuk azt az inducert, ami a tumoros 

mikrokörnyezetben képes PD-1 overexpressziót eredményezni. 

A daganatokat alkotó heterogén szövetszaporulatban a tumorsejteken kívül fontos 

alkotóelemek azok a mesencyhmalis őssejtek, amelyek a tumormátrix kialakításában is részt vesznek. 

A daganatsejtek és környezetük között folyamatos, különböző módokon megvalósuló intercelluláris 

kommunikáció zajlik. Ezen komplex kommunikációs hálózat szereplői az extracelluláris vezikulák, 

közöttük az exo- vagy onkoszómák, amelyek fehérjéket, nukleinsavakat és lipideket is hordoznak. 

Munkahipotézisünk az volt, hogy a PD-1 overexpressziót mutató sejtek onkoszómális hatásra 

jönnek létre a tumor sztrómájának sejtjeiből. 

Kísérleteinkben in vitro és in vivo modellrendszereket is használtunk. In vitro kísérleteinkben 

mesenchymalis őssejteket tettünk ki B16F1 egér melanóma sejtekből származó onkoszómális 

expozíciónak. Az expozíció eredményeképpen létrejött egy olyan sejtpolpuláció, amely 

 PD-1 overexpressziót mutat (konfokális mikroszkópia, STORM) 

 génexpressziós mintázatát erőteljes protooncogén aktiváció jellemzi (Q-PCR) 

 szignifikánsan emelkedett a proliferációs és migrációs kapacitása (viabilitás, wound 

healing assay) 

 Mitf és Mlana melanoma antigéneket expresszál (Q-PCR, immuncitokémia) 

 szignifikáns mértékben képes ellenállni a TNF-alfa indukálta nekrózisnak (FACS) 

In vivo modellünkben tumoros egerek keringésébe juttattunk a fent ismertetett formában, 

onkoszómákkal átprogramotott őssejteket. A kísérleti állatokban megfigyeltünk: 

 szignifikánsan emelkedett számú távoli áttétet 

 átprogramozott őssejteket tartalmazó paraortikus nyirokcsomót 

 protoonkogének irányába erőteljesen eltolódott génexpressziós mintázatot és PD-1 expressziót 

Kísérleteink alapján kijelenthetjük, hogy a PD-1 overexpresszió megjelenéséért a melanóma 

onkoszómák a felelősek. Az onkoszómális expozíció a tumor sztróma sejtjein egy teljes genetikai 

reprogrammingot indít el, amelynek eredményeképp létrejött sejtpopuláció felelős a daganatos 

folyamatok progressziójáért. 
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HER2-T CÉLZÓ DAGANATTERÁPIÁK: ANTITESTEKTŐL A TRANSZGÉN T-
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Az emlőkarcinómák, és számos más szerv (pl. gyomor, ovárium, agy) rosszindulatú daganatai 

nagy arányban mutatják az EGF receptorcsaládba tartozó HER2 (neu, ErbB2) 

overexpresszióját, mely többnyire rapid klinikai lefolyással, kemo- és radioterápiával 

szembeni rezisztenciával, összességében rossz prognózissal társul. Mivel a HER2 a felnőtt 

emberi szervezet egészséges sejtjeiben nem, vagy igen csekély mértékben jelenik meg, ideális 

daganatterápiás célpontnak tekinthető. Ezzel összhangban az első, szolid tumorok 

terápiájában alkalmazott humanizált monoklonális antitest a HER2 célpontú trastuzumab 

(Heceptin) volt. Bár terápiás hatékonysága jelentős, nagy arányban fordul elő primer, vagy a 

kezelés során kialakult rezisztencia is. Munkacsoportunk korábbi eredményei szerint a 

rezisztencia egyik kiemelkedő oka  a masszív extracelluláris mátrix  lehet. Figyelembe véve 

az antitest hatásmechanizmusát, mely részben a HER2 leszabályozásán, részben az antitest 

közvetített citotoxicitáson (ADCC) keresztül valósul meg, a rezisztencia csökkentésére, ill. 

megkerülésére több biokémiai és immunológiai megközelítés is szóba jön.  

A HER2 leszabályozása fokozható a chaperon-gátló 17-AAG geldanamicin származékkal, 

azonban ez átmenetileg fokozhatja a receptor aktivációját is. 

A nemrég szintetizált V-ATP-áz gátló archazolid megszakítja az ErbB2 szokványos 

recirkulációját, és mind fagolizoszómákban, mind autofagoszómákban az ErbB2 feldúsulását 

eredményezi, biohozzáférhetősége azonban további módosításokat igényel. 

A trastuzumab kombinálható más HER2 célpontú terápiás antitesttel, pl. pertuzumabbal. A 

jelentősen megnyúlt rezisztencia-mentes időszak feltehetően annak köszönhető, hogy a 

klinikailag megengedett maximális dózisok nem telítik az ADCC-t egyik önállóan 

alkalmazott antitest esetén sem. 

Végül, a trastuzumabot kiméra antigén receptorba építve, s azt T-sejtekben kifejezve, az aktív 

felderítést végző limfociták a HER2-pozitív daganatot akkor is elpusztítják, ha az antitest 

maga passzív diffúzióval már nem jut el a daganatsejtek membránjáig. 
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Az emberi test felszínén és a testüregekben élő mikróbák összetételének megváltozása a 

szervezet különböző betegségeinek kialakulásával hozható kapcsolatba. Kísérleteinkben a 

mikróbák és az emlőtumor közötti kapcsolatot vizsgáljuk. Mivel az emlőtumor sejtek 

nincsenek közvetlen kapcsolatban a mikróbákkal, azt feltételezzük, hogy a mikróbák által 

termelt metabolitok a véráram útján jutnak el a tumorsejtekhez és képesek befolyásolni azok 

metabolizmusát és különböző tulajdonságait.  

Kísérleteinkben kimutattuk, hogy a litokólsav (LCA), mely közvetlen a bélflóra által termelt 

másodlagos epesav csökkenti az emlőtumor sejtek növekedést, agresszivitását és 

metasztatikus potenciálját azáltal, hogy csökkenti az epitheliális-mezenchymális tranzíció 

(EMT) folyamatát, a VEGF termelést, valamint emeli az antitumor immunválaszt. Az LCA 

emlőtumor sejtekben visszafordította a Warburg jelenséget AMPK és FOXO1 indukción 

keresztül. Kimutattuk továbbá, hogy az emlőtumor korai stádiumában a LCA bioszintézis 

kulcsenzimét, az 7α/β-hidroxiszteroid dehidroxilázt kódoló gén mennyisége csökkent az 

anaerob Gram pozitív és Gram negatív fajokban, ami összhangban van az alacsony LCA 

szinttel. Mindezen eredmények azt sugallják, hogy a mikróbák összessége, a mikrobiom részt 

vesz az emlőtumor patogenézisében az LCA bioszintézis csökkentésén keresztül. 

 

Munkánkat támogatta: NKFIH K108308, GINOP-2.3.2-15-2016-00006, GINOP-2.3.3-15-

2016-00021 

 

http://semmelweis.hu/patologia1/
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NANOSTRING TECHNOLOGY FOR TRANSLATIONAL MEDICINE - 

SIMULTANEOUS SINGLE-MOLECULE QUANTIFICATION OF DNA, RNAS & 
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NanoString technology uses unique color-coded molecular barcodes that can hybridize 

directly to many different types of biomarker molecules, making it ideal for a range of 

discovery, validation and translational research applications. Our portfolio of application-

specific solutions currently includes kits for gene expression, lncRNA and fusion gene 

analysis, copy number variation, miRNA and protein expression analysis. 

 

- Multiplex up to hundreds of biomarker targets in a single reaction 

- High sensitivity (< 1 copy per cell) 

- Fully-automated system 

- Exceptionally easy-to-use 

- No enzymes required to perform expression assay 

- Multiplex up to 800 targets from as little as 300ng of DNA or 50 ng of RNA 

 

The new 3D Biology technology enables the measurement of any combination of DNA 

(SNVs and mutations), RNA & Protein simultaneously on a single system. With the 

capability to multiplex up to 800 different targets using as few as 50,000 cells." 
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Testnevelési Egyetem Budapest1, Sports Science Program Qatar University Doha2 

Bevezetés. Minthogy az állóképességi teljesítmény nagymértékben függ a szív mûködésétől, 

korábban vizsgáltuk a szív edzettségi jelei és a spiroergometriás mutatók között fennálló 

összefüggéseket (Kneffel ea. Echocardiography 24 901 2007). Jelenleg a rel. aerob kapacitás 

(RAK) és a szív morfológiai (bal kamra (BK) hipertrófia, funkcionális (E/A hányadossal 

jellemzett diasztolés funkció) és regulációs (pulzusszám (PSZ)) edzettségi jeleinek 

összefüggéseit vizsgáltuk nagyszámú (kb. 1000), különböző sportágak felnőtt (19-35 év) férfi 

és női sportolóiban. 

Módszerek. A vizsgált személyek csoportjai: állóképességi sportolók – labdajátékosok – 

sprinterek-ugrók, erősportolók – nem edzettek. A RAK-t kerékpár- vagy futószalag 

ergométeren, a szív mutatóit 2D irányított M-mód, Doppler- és szöveti-Doppler 

echokardiográfiával mértük. 

Eredmények. A teljes vizsgálat anyagban szignifikáns korrelációt találtunk a RAK és a rel. 

BK hipertrófia (r=0,40, p<0,001), E/A (r=0,26, p<0,01) és a PSZ (r=-0,28, p<0,01) között. Az 

állóképességi versenyzők csoportjában a rel. BK izomtömeg és a PSZ, labdajátékosokban 

csak a rel. BK izomtömeg korrelált a RAK-kal. A sprinterek-ugrók-erősportolók csoportjában 

és a nem-edzettekben nem volt korreláció. 

Következtetés. Eredményeink szerint a szív morfológiai alkalmazkodása tûnik a 

legkövetkezetesebbnek (rel. BK izomtömeg), ezt követi a vegetatív szabályozás módosulása 

(PSZ). A diasztolés funkció (E/A) csak kevésbé módosul, tekintve, hogy ez az edzettségi jel 

idősebb sportolókra jellemző. 

Feltételezhetően az állóképességi sportolók izmaiban az oxidatív kapacitás magas (lassú 

izomrostok); a RAK-ot az izmok oxigén ellátása limitálja, amit elsősorban a szív határoz meg. 

Sprinterekben-ugrókban-erősportolókban az oxidációs kapacitás alacsonyabb, a teljesítményt 

a perifériás enzimkapacitás limitálja. 
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The redox imbalance and the consequent oxidative stress areimplicated in many pathological 

conditions, including cardiovascular diseases. Moreover, it has been associated with autophagy and 

apoptosis processes. The aim of the present study was to understand the heart tissue responses to 

prolonged hypoxia or hyperoxia, and whether such situations might lead to the activation of survival 

mechanisms or to trigger cell death.  

Seven-week old Foxn1 mice were exposed to hypoxia (10% O2), normoxia (21% O2) or hyperoxia 

(30% O2) for 28 days. Myocardial alterations in redox balance, housekeeping protein levels, autophagic 

and apoptosis process regulation were studied.  

The level of hypoxia inducible factor-1 (HIF-1α) was increased by hypoxia while HIF-2α was not 

affected. The altered O2 fractions in breathed air inversely elevated the housekeeping protein levels, the 

oxidative stress and autophagy process. Surprisingly, our results revealed alterations in the level of 

housekeeping proteins. The expressions of α-tubulin, actin and GAPDH were increased in the hypoxic 

while were decreased in the hyperoxic group. D-ROMs test demonstrated increased oxidative stress in 

hypoxic group compared with hyperoxic. Chronic hypoxia activated autophagy: we observed elevated 

levels of Beclin-1 and LC3B-II in hypoxia but p62 was constant. Nevertheless, we measured 

significantly enhanced apoptosis positive cells by the Tunel assay and higher Bax/Bcl2 ratio in 

hyperoxia compared with hypoxia. 

These finding suggest that autophagy is induced in hearts under hypoxia, which may serve as a 

protective mechanism in response to enhanced oxidative stress. Furthermore, on one hand prolonged 

hypoxia-induced autophagy leads to reduced heart apoptosis, on the other hand low autophagic level in 

hyperoxia could not fend off the excessive apoptosis.   

Acknowledgments: Campus Mundi programme (Tempus Public Foundation, Hungary). 
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AZ ALPPS (ASSOCIATING LIVER PARTITION AND PORTAL VEIN LIGATION FOR STAGED 
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Bevezetés: Kiterjedt májresectio esetén a posthepatecomiás májelégtelenség elkerülhető a 

beteg májrészt ellátó portaág lekötésével (PVL), amely egyben  a portális keringésben 

résztvevő májrészek hypertophiáját indukálja. A PVL a parenchyma transectiojával 

kombinálva (ALPPS) rövidebb idő alatt nagyobb mértékû hypertrophiát okoz. Alkalmazását 

azonban magasabb, a májelégtelenség talaján kialakuló morbiditás és mortalitás jellemzi, 

melynek háttere ezidáig ismeretlen.  

Célkitûzés: Célunk az ALPPS indukálta májregeneráció mitochondriális funkcióra, 

biogesisre és ultrastruktúrára gyakorolt hatásának vizsgálata patkánymodellen.  

Anyagok és Módszerek: Hím Wistar patkányokon (n=120db) ALPPS-t és PVL-t hajtottunk 

végre. A mûtét előtt (0. óra) és az azt követő 24., 48., 72. és 168. órában az állatok máját 

eltávolítottuk, tömegüket megmértük. Vizsgáltuk a mitochondriális biogenesist jellemző 

PGC-1α, nukleáris respiratórikus faktor 1 és 2 (NRF-1, NRF-2) és mitochondriális 

transzkripciós faktor A (MTFA) kifejeződését. Elektronmikroszkópia segítségével vizsgáltuk 

a mitochondriális ultrastruktúrát, valamint a mitochondriumok izolálásával azok 

oxigénfogyasztását és ATP termelését.  

Eredmények: Az ALPPS csoportban a májlebenyek tömegnövekedése szignifikáns 

mértékben meghaladta a PVL csoportban látottakat (24.óra: 117,5±27,6 vs. 148,6±23,2 PVL 

vs. ALPPS; p<0,05). Míg a két állatcsoport között az NRF-2 és az MTFA transzkripciójában 

jelentős különbséget nem, addig az PGC-1α kifejeződésében (48. óra: 3,1±0,4 vs. 2,0±0,4 fold 

expression PVL vs. ALPPS, p<0,05) és az NRF-1 kifejeződésében szignifikáns eltéréseket 

figyeltünk meg (24. óra: 1,8±0,5 vs. 0,8±0,6 fold expression PVL vs. ALPPS; 48. óra: 1,7±0,5 

vs. 0,7±0,4 PVL vs. ALPPS, p<0,05). Az ALPPS csoport egyedeiben szignifikánsan 

magasabb volt a 0,24µm2 –nél kisebb területû mitochondriumok aránya (48. óra: 30,7±8,5% 

vs. 55,9±9% PVL vs. ALPPS, p<0,05), amely prominens jele az ineffektív biogenesisnek. 

ALPPS-t követően a mitochondriumok oxigénfogyasztása és ATP termelése elmaradt a PVL 

csoportban mértekhez képest.  

Következtetések: Az ALPPS alkalmazása során tapasztalt akcelerált regenerációt nagy 

mértékû, ám ineffektív mitochondriális biogenesis jellemzi, amely a máj energetikai 

instabilitását vonja maga után. Ezen változások állhatnak az ALPPS-on átesett betegek külső 

noxák iránti fokozott vulnerabilitásának hátterében. 
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Bevezetés: A májreszekciókat követő poszthepatektómiás májelégtelenség elkerülésére széles 

körben alkalmazott eljárás a porta vena ligatúra (PVL), mely az eltávolítandó lebenyek vena 

portae ágainak szelektív lekötésével azok atrófiáját és az ellenoldali lebenyek hiperpláziáját 

idézi elő. A poszt-PVL volumenváltozásokon túl a (szegmentális) funkcionális aspektusok 

alapos ismerete elengedhetetlen a második lépésben végzendő mûtét megfelelő 

indikációjának, időpontjának meghatározásához. 

Célkitûzés: A PVL-t követő globális- és szegmentális májfunkció multimodális vizsgálata 

patkány modellben in vivo képalkotó eljárások segítségével. 

Módszerek: Hím Wistar patkányokon (n=40) a máj 80%-át ellátó vena portae ágak szelektív 

lekötését hoztuk létre. Sorozatmérések során preoperatívan (0.h), ill. a posztoperatív a 24-/48-

/72-/168-/336. órában MRI-volumetria, ICG-clearance teszt (R15,PDR) és 
99m

Tc-mebrofenin 

hepatobiliáris szcintigráfia (HBS) (felvétel:B1/2,exkréció:Dstart) segítségével vizsgáltuk a 

morfológiai-, és a globális májfunkcióban bekövetkező változásokat(n=10). A lekötött- (LL) 

és a nem lekötött (NLL) lebenyek szegmentális funkciójának vizsgálata a HBS sorozatmérés 

(T1/2,Tmax), továbbá a fentiekkel egyező időpontokban konfokális lézer endomikroszkópia 

(CLE) (T1/2,Tmax) segítségével történt(n=30). 

Eredmények: Az MRI-volumetria LL atrófiáját és a NLL hipertrófiáját igazolta. Az ICG-

clearance és a HBS teszteken az első 72 órában a globális májfunkció ideiglenes csökkenése 

(ICG-PDR:p1/2:p1/2:p1/2:p 

Következtetések: A PVL-indukálta májregeneráció során kialakuló átmeneti globális 

funkciócsökkenés a nem-lekötött lebenycsoport funkcionális kapacitásának jelentős 

fokozódásával áll helyre. E funkcionális redisztribúció a májfunkció inhomogén eloszlását 

eredményezi. A 
99m

Tc-mebrofenin HBS és a konfokális lézer endomikroszkópia alkalmas 

eljárás a sebészi szempontból kulcsfontosságú szegmentális májfunkció vizsgálatára. 

Forrás: OTKA/NKFIH-K115607 
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Bevezetés Korábbi in vivo vizsgálatainkban metán (CH4) felszabadulást mutattunk ki 

kémiai hypoxia alatt (Tuboly et al. Am J Physiol, 2012), ezért megvizsgáltuk az endogén 

metanogenezis lehetőségét fokozott alkoholfogyasztást követő mitokondriális funkciózavar 

alatt egészséges emberekben és patkányokban. 

Anyag és módszer Sprague-Dawley patkányok kezeletlen kontroll (n=6), valamint napi 

1.15 g/kg/nap és 2.7 g/kg/nap 40%-os alkoholt fogyasztó csoportját (n=6-6) vizsgáltuk, a 8. 

napon máj és hippocampus mintákból mértük a mitokondriális oxidatív foszforilációs 

kapacitást (OxPhos) nagy felbontóképességű respirometriával (Oroboros, Austria). 

Egészséges önkénteseink (n=11) 4 napon keresztül 1.15 g/kg/nap 40%-os alkoholt (whiskyt) 

fogyasztottak. Az állatok teljes-test CH4 felszabadulását, valamint az emberi kilégzett metán 

koncentrációját on-line lézeres fotoakusztikus spektroszkópiával, a plazma májfunkciós 

marker enzimeket rutin klinikai diagnosztikai tesztekkel mértük.   

Eredmények Patkányokban az alkoholfogyasztás dózisfüggően fokozta a CH4 képződést. A 

vizsgálati periódus harmadik (1.15 g/kg/nap; 1.85±0.48 ppm/1000 dm
2
), illetve ötödik 

napjától (2.7 g/kg/nap; 2.3±0.43 ppm/1000 dm
2
) kezdve jelentősen megnőtt a teljes-test CH4 

koncentráció a kontroll csoporthoz képest, a vérplazma enzimszintek emelkedése és az 

OxPhos értékek csökkenése mellett. A humán vizsgálatban a kontroll kilégzett CH4 szinthez 

képest (0.23±0.08 ppm) szignifikáns emelkedést tapasztaltunk a második (0.93±0.17 ppm), 

harmadik (0.65±0.07 ppm) és negyedik (0.62±0.04 ppm) vizsgálati napon, a májfunkció 

biomarkereiben nem mutatkozott jelentős eltérés. 

Következtetés Eredményeink felvetik a nem-bakteriális endogén metánképződés lehetőségét 

az emlős szervezetben, az átmeneti oxido-reduktív stressz mitokondriális hatásaival 

összefüggésben. 

Támogatás  OTKA K104656, NKFI K120232, GINOP-2.3.2-15-2016-00015 
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Bevezetés. A proteáz-aktivált receptorok családjának mind a négy tagja (PAR1-4) 

expresszálódik az endothelsejteken, legnagyobb mennyiségben a PAR2. Ennek ellenére az 

irodalmi adatok igen szegényesek arra vonatkozólag, hogy mely enzimek élettani/kórélettani 

hatásait közvetítheti. Kísérleteinkben arra kerestük a választ, hogy az emberi szervezetben 

előforduló proteázok közül melyek okoznak PAR2 által közvetített érhatást. 

Anyagok és módszerek. Felnőtt hím vad típusú (WT), PAR2-deficiens (PAR2 KO) és 

endotheliális nitrogén-monoxid szintáz-deficiens (eNOS KO) egerek fenilefrinnel 

prekontrahált thoracalis aortaszegmentjeit vizsgáltuk izometriás körülmények között 

miográfon. Az irodalmi adatok alapján in vitro PAR2-t hasító enzimek közül a Xa alvadási 

faktor (FXa), katepszin S, triptáz, MBL-asszociált szerin-proteáz 1 (MASP-1) enzimeket, 

valamint az irodalmi adatok szerint PAR1, 3 és 4 agonista thrombint vizsgáltuk. Mivel a 

PAR2 receptorok N-terminális aminosavainak glikoziláltsága gátolhatja az enzimek 

hatásosságát, az erek egy részét neuraminidázzal előkezeltük. 

Eredmények. Az FXa (0,1 U/ml), triptáz (0,1 U/ml) és katepszin S (10 mU/ml) enzimeknek 

nem volt hatása sem naiv, sem pedig neuraminidázzal előkezelt erekben. A thrombin (0,1 

U/ml) erős eNOS-függő vazorelaxációt okozott WT erekben, mely várakozásainkkal 

ellentétben a PAR2 KO egerek ereiben lecsökkent. A komplementrendszer lektin-útjának 

aktivációjában szerepet játszó MASP-1 meglepő módon erős, dózisfüggő vazorelaxációt 

okozott, mely gátolható volt C1-inhibitorral. A 30 U/ml dózisú MASP-1 relaxáns hatása 

eltűnt az endothelium leválasztása után, valamint eNOS KO és PAR2 KO egerek ereiben. 

Következtetések. Az irodalomban PAR2-aktiváló enzimként számon tartott FXa, katepszin S 

és triptáz eredményeink szerint nem vesz részt az értónus endothélium-függő 

szabályozásában. Ugyanakkor kimutattuk, hogy az eddig kizárólag a PAR 1, 3 és 4 

agonistaként ismert thrombin hatásának közvetítésében a PAR2 receptorok is szerepet 

játszanak. Továbbá leírtuk, hogy a MASP-1 komplementfehérje endothelium-függő, eNOS 

által közvetített vazorelaxációt okoz, melyet a PAR2 receptor közvetít. A hatásnak kórélettani 

szerepe lehet olyan kórképekben ahol a gyulladásos folyamatokat jelentős, akár generalizált 

vazorelaxáció követi, mint a szisztémás gyulladásos válasz szindrómával járó perifériás 

vazodilatáció, vagy a herediter angiooedema. A MASP-1 terápiás célpont lehet az e 

betegségek során kialakuló vazodilatáció enyhítésére. 

Kutatási támogatás: OTKA K-112964 és K-115623. 

 

 

 

 



 

S13.7 

A TERJEDŐ DEPOLARIZÁCIÓVAL JÁRÓ KÁLIUMHULLÁM ÉRÖSSZEHÚZÓDÁST                                                                                                     

INDUKÁL EGÉR AGYKÉREGBEN 

 

Bari Ferenc, Menyhárt Ákos, Farkas Elek Attila, Varga Dániel Péter, Tóth Réka, Krizbai István,                                                                                                                                               

Farkas Eszter 

 
Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet 

Az idegszövetben az extracelluláris kálium szintjének mérsékelt emelkedése (20 mM) az agyi 

erek összehúzódását okozza. A terjedő depolarizáció (spreading depolarization, SD), mely a 

sérült agyban kialakuló pathofiziológiai jelenség, a kálium-koncentrációt a vazokonstriktív 

tartományba emeli, de ennek szerepe az SD-t követő hemodinamikai válasz kialakításában 

nem tisztázott.  

Célul tûztük ki, hogy az SD-vel járó kálium-felszaporodás vazoaktív hatását azonosítsuk. 

Hím, altatott (1,5-2 5 izoflurán, vagy 4 mg/kg Avertin) C57BL/6 egerek parietális kérge felett 

két koponyaablakot alakítottunk ki. A kaudális ablakban 1 M  KCl topikális rámosásával 

váltottunk ki SD-ket. Az SD-k megjelenését a rosztrális ablakban a helyi mezőpotenicál 

elvezetésével igazoltuk, az extracelluláris kálium szintjének változását ionszelektív 

mikroelektródával, a vérátáramlási választ lézer-doppleres áramlásméréssel mértük (n=6). Az 

SD-vel járó káliumhullámot egy kálium-szenzitív fluoreszcens festékkel (APG-2) tettük 

láthatóvá in vivo két-foton mikroszkópia segítségével (n=5). A preparátumban az érátmérők 

értékelését segítette az erek feltöltése vörösen fluoreszkáló rhodamin dextránnal. 

Az SD-k megjelenését a DC potenciál tranziens, negatív kitérése jellemezte (16.18 ± 5.15 

mV). Az SD-vel járó fokozatos, tranziens (66.63 ± 29.69 s) káliumszint-emelkedés (38.01 ± 

10 mM) időben egybeesett az agyi vérátáramlás markáns csökkenésével (23.22 ± 6.91 %). A 

káliumhullám megjelenését az APG-2 fluoreszcencia-intenzitásának erősödése jelezte, 

melynek hullámfrontján a mikroerek látványosan összehúzódtak.  

Eredményeink azt bizonyítják, hogy SD-vel az extracelluláris káliumszint erőteljes 

növekedése a mikroerek vazokonstrikcióját és a helyi vérátáramlás csökkenését okozza, mely 

alátámasztja az SD-re kialakuló, szövetkárosító, hypoemiás áramlási válaszok kialakulását a 

stroke-on vagy zárt koponyasérülésen átesett emberi agyban. 
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LIGANDUMOK KÖTŐDÉSÉNEK SZÁMÍTÓGÉPES VIZSGÁLATA A 

SZOMATOSZTATIN RECEPTOR 4 (SST4) CÉLPONTON 
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Idegtudományi Centrum, PTE, Pécs 

A szomatosztatin receptorok a rodopszin-szerű G-fehérje kapcsolt receptorok (GPCR) közé 

tartoznak. A szomatosztatinnak a szekrécióra és proliferációra kifejtett inhibáló hatását 

befolyásolják altípustól és szöveti elhelyezkedéstől függően. Öt altípusukat különböztetjük 

meg, amelyek közül a négyest (SST4) terápiás célpontként tartjuk számon, például az 

Alzheimer-kór esetében, elsősorban annak agykérgi és hippokampális előfordulása miatt. E 

területek ugyanis fokozottan érintettek a β-amiloid felhalmozódásában. Az SST4-gyel 

folytatott munkát megnehezíti, hogy nem került még közlésre kísérleti úton meghatározott, 

atomi felbontású szerkezete. Jelen kutatásainkban így először az SST4 szerkezetének 

számítógépes előállítására került sor homológia-modellezéssel, majd e szerkezetre 

dokkolással illesztettük a kísérletekben vizsgált ligandumokat. Az előadásban ismertetjük a 

kapott célpont-ligandumkomplexek szerkezetét és eredményeinket összevetjük kísérleti, 

valamint irodalmi eredményekkel. 
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14-O-METILMORFIN-6-O-SZULFÁT: ÚJ OPIOID ANALGETIKUM JELENTŐS 

MÉRTÉKŰ PERIFÉRIÁS FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ HATÁSSAL  

 

Balogh M., Zádor F., Varga B., Erdei A., Hosztafi S., Zádori Z. S., Riba P., Király K., Fürst 

Zs., Al-Khrasani M.  

 

Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, Budapest 

 

Növekvő számú bizonyíték támasztja alá, hogy a szisztémás opioidok centrális hatása mellett 

a perifériás opioid receptorok is hozzájárulnak az antinociceptív hatáshoz. Irodalmi adatok 

alapján megállapítható, hogy a periférián megvalósítható fájdalomcsillapítás mértéke függ az 

alkalmazott fájdalommodelltől, illetve az alkalmazott szer fizikai-kémiai tulajdonságaitól.  

 

Célkitűzések: A nemrégiben szintetizált opioid, a 14-O-metilmorfin-6-szulfát (14-O-

MeM6SU) analgetikus hatásának vizsgálata patkány formalin teszten, szubkután (sc.) és 

lokális (intraplantáris, ipl.) adagolás mellett.  

 

Metodika: A vizsgálandó anyagot ipl., illetve sc. adtuk be a patkányoknak (hím, Wistar, 200-

300g) sorrendben 5, ill. 15 perccel az ipl. formalin injektálása előtt. Ezután a fájdalmi 

reakciókat számoltuk, 60 percen keresztül. Végül a 0-60 perces időperiódust két fázisra 

osztottuk (I. és II. fázis). Vizsgáltuk továbbá a vegyületek inhalált izoflurán-indukálta alvási 

időre gyakorolt hatását. A méréseket mindig vehikulum kontrollhoz viszonyítva végeztük. A 

statisztikai analízis során ANOVA tesztet, melyet Dunnett post hoc teszt követett (formalin 

teszt), ill. kétmintás t-próbát (alvási idő) alkalmaztunk a különböző csoportok közti 

szignifikáns különbségek meghatározásának érdekében.  

 

Eredmények: Mind sc. illetve ipl. (ipszilaterális és kontralaterális) adagolás mellett a 14-O-

MeM6SU, valamint a morfin is szignifikánsan csökkentette a fájdalmi reakciókat. A 14-O-

MeM6SU esetén meghatározható volt olyan dózis, amely csak ipsilaterális talpba injektálva 

mutatott analgetikus hatást, kontralaterális talpba adva nem. Emellett a kisebb hatékony dózis 

hatása felfüggeszthető volt szisztémásan adott perifériásan ható opioid antagonistával, míg a 

morfin esetében nem. A szisztémásan adott 14-O-MeM6SU kisebb hatékony analgetikus 

dózisban nem befolyásolta az izoflurán-indukálta alvási időt, míg a morfin hatékony dózisa az 

alvási időt megnövelte.  

 

Konklúzió: Eredményeink megerősítik, hogy nagy hatékonyságú, potens μ-opiod receptor 

agonista vegyületek csekély központi idegrendszeri penetrációs képességgel periférián 

megvalósuló fájdalomcsillapító hatást produkálhatnak. Az ilyen vegyületek jelentős klinikai 

értékkel bírhatnak. 
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A RECEPTOR REZERV RÖVID FÉLÉLETIDEJŰ AGONISTÁKKAL VALÓ 

MEGHATÁROZÁSÁNAK METODIKAI KIHÍVÁSAI ÉS EZEK EGY LEHETSÉGES 

MEGOLDÁSA 

Erdei Tamás
1
, Szabó Katalin

1
, Lampé Nóra

1
, Pintér Ákos

2
, Szentmiklósi András József

1
, Papp 

Csaba
3
, Zsuga Judit

3
, Juhász Béla

1
, Szilvássy Zoltán

1
, Gesztelyi Rudolf

1
 

1
 Debreceni Egyetem, ÁOK, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet; 

2
 Debreceni Egyetem, 

TTK, Matematikai Intézet; 
3
 Debreceni Egyetem, NK, Egészségügyi Menedzsment és 

Minőségirányítási Tanszék 

A receptor rezerv fogalmát először a hagyományos receptorelmélet vezette be, amellyel egy 

agonista és egy receptor rendszer (receptor + mögöttes jelátviteli utak) kölcsönhatásának 

hatáskiváltó képessége jellemezhető. A receptor rezerv meghatározására a fogalmat életre 

hívó jelenség ad lehetőséget, vagyis az, hogy bizonyos esetekben egy receptorállomány 

töredékének ingerlése is gyakorlatilag maximális hatás kiváltására képes. A receptor rezerv 

meghatározása azonban nehézségbe ütközik rövid féléletidejű agonisták esetén, mint amilyen 

például az adenozin. Jóllehet az adenozin metabolizmusa számos ponton gátolható (a 

meghatározáshoz szükséges koncentráció-hatás (E/c) görbék felvételekor adott adenozin 

eliminációjának lassítása érdekében), a következményes endogén adenozin felhalmozódás 

azonban torzítja az eredményt. A probléma megoldása érdekében korábban közöltünk egy 

eljárást, amellyel ez a torzulás matematikailag korrigálható (a hagyományos 

receptorelmélettől független módon). 

A jelen vizsgálatban módszerünk in silico validálása érdekében E/c görbéket szimuláltunk az 

agonizmus operatív modellje segítségével, melyeket azután a saját módszerrel elemeztünk. 

Eredményeink szerint módszerünk alkalmas a receptor rezerv adenozinnal való 

meghatározására a korábban közölt kísérleti elrendezésben, ami arra enged következtetni, 

hogy általánosságban is lehetővé teszi a receptor rezerv kvalitatív jellemzését gyorsan 

eliminálódó agonisták esetében. Emellett azonosítottunk egy lehetséges zavaró hatást a 

meghatározáshoz használt két vegyület, az FSCPX (irreverzibilis A1 adenozin receptor 

antagonista) és az NBTI (nukleozid transzport gátló) együttes alkalmazásakor, nevezetesen az 

FSCPX gátolja az NBTI hatását. 

Tématámogatás: EFOP-3.6.2-16-2017-00015 
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A SZEMIKARBAZID-SZENZITÍV AMIN OXIDÁZ-GÁTLÓ SZV-1287                                                                                                         

FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ HATÁSAI ÉS HATÁSMECHANIZMUSA KRÓNIKUS                                                                                                       

GYULLADÁSOS ÉS NEUROPÁTIÁS FÁJDALOM EGÉRMODELLJEIBEN 

 

Horváth Ádám István, Tékus Valéria1, Bencze Noémi1,2, Szentes Nikolett1, Scheich Bálint1,                                                                                                                  

Bölcskei Kata1, Szőke Éva1,2, Mócsai Attila3, Tóth-Sarudy Éva4, Mátyus Péter4,                                                                                                                                  

Pintér Erika1,5, Helyes Zsuzsanna1,2,5 

 

1
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, ÁOK; Szentágothai János Kutatóközpont és                                                                                                            

Idegtudományi Centrum, PTE, Pécs, 
2
MTA-PTE NAP B Krónikus Fájdalom Kutatócsoport, Pécs,                                                                                               

3
Élettani Intézet; MTA-SE Lendület Gyulladásélettani Kutatócsoport, SE ÁOK, Budapest,                                                                                                            

4
Szerves Vegytani Intézet, SE GYTK, Budape 

Bevezetés: A szemikarbazid-szenzitív amin oxidáz (SSAO) a primér aminok oxidatív 

dezaminációját végzi, termékei (metilglioxál, formaldehid, hidrogén-peroxid) elsősorban a 

nociceptorokon expresszálódó Tranziens Receptor Potenciál Ankyrin 1 (TRPA1) és Vanilloid 

1 (TRPV1) receptorokat képesek aktiválni. Mivel fájdalomban betöltött szerepe nem ismert, 

ezért kísérleteinkben egy új SSAO-gátló és TRPA1/TRPV1 antagonista, több támadáspontú 

vegyület, az SzV-1287 hatását és hatásmechanizmusát vizsgáltuk különböző 

fájdalommodellekben. 

Módszerek: Az akut kemonocicepciót TRPV1 és TRPA1 aktivációval (reziniferatoxin és 

formalin), a krónikus artritiszt K/BxN szérum transzferrel, a traumás mononeuropátiát az 

ülőideg részleges lekötésével váltottuk ki. Az SzV-1287 (20 mg/kg, i.p.) hatásait C57BL/6J 

vad típusú (WT), TRPA1- (TRPA1
-/-

) és TRPV1 génhiányos (TRPV1
-/-

) egerekben 

vizsgáltuk. Akut modellekben a fájdalomelhárító reakciók időtartamát mértük, a 

mechanonociceptív küszöböt eszteziométerrel, a termonociceptív küszöböt emelkedő 

hőmérsékletû forró lappal, a lábtérfogatot pletizmométerrel, a mieloperoxidáz (MPO) 

aktivitást lumineszcens, a vaszkuláris permeabilitás fokozódást fluoreszcens in vivo 

képalkotással, a mikroglia aktivációt Iba1 immunhisztokémiával vizsgáltuk. 

Eredmények: Az SzV-1287 szignifikánsan gátolta a TRPA1- és TRPV1-aktivációval 

kiváltott akut kemonocifenzív viselkedést és hiperalgéziát. K/BxN artritiszben a tartós SzV-

1287 kezelés szignifikánsan csökkentette a hiperalgéziát, az L4-L6 gerincvelői 

szegmentumban a mikroglia aktivációt, az ödémát és az ízületi MPO-aktivitást. Az SzV-

1287-indukálta fájdalom- és gyulladáscsökkentő hatás TRPV1
-/-

 egerekben hiányzott, TRPA1
-

/-
 egerekben kisebb mértékû volt. Az MPO-aktivitást gátló hatás TRPA1

-/-
 egerekben nem volt 

megfigyelhető. Egyszeri SzV-1287 kezelés a 7. posztoperatív napon a WT csoportban 

szignifikánsan, kb. 50%-kal csökkentette a neuropátiás hiperalgéziát, amely mindkét 

génhiányos egércsoportban hiányzott. 

Következtetés: Az SzV-1287 hatékony fájdalomcsillapító hatással rendelkezik krónikus 

gyulladásos és neuropátiás fájdalommodellekben, amely TRPV1-mediált immun-mediált 

artritiszben, míg TRPV1/TRPA1-közvetített traumás mononeuropátiában. 

Támogatás:NAP B KTIA_NAP_13-2014-0022  (MTA-PTE NAP B Krónikus Fájdalom 

Kutatócsoport, kutatóhely: 888819); EFOP-3.6.1-16-2016-00004; GINOP-2.2.1-15-2016-

00020; GINOP-2.3.3-15-2016-00050 
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A CLOXYQUIN A TRESK HÁTTÉR K
+
 CSATORNA SPECIFIKUS, ÁLLAPOTFÜGGŐ 

AKTIVÁTORA 

Lengyel Miklós, Dobolyi Alice, Czirják Gábor, Enyedi Péter 

Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet, Budapest 

A K2P alcsaládba tartozó háttér káliumcsatornák meghatározzák a sejtek nyugalmi 

membránpotenciálját és ingerlékenységüket. A TRESK (TWIK-related spinal cord K
+
 

channel) primer érzőidegsejtekben fejeződik ki és a Ca
2+

-függő foszfatáz, a kalcineurin 

aktiválja. A csatornára specifikusan ható szerek nem ismertek. Egy magas áteresztőképességű 

vizsgálatban nemrég azonosították a cloxyquint, mint TRESK aktivátort. 

10 különböző K2P csatornát fejeztük ki Xenopus petesejtekben és áramukat két 

elektródos voltage clamppel mértük. Felnőtt egerekből hátsó gyöki ganglion (Dorsal root 

Ganglion, DRG) idegsejteket izoláltunk és teljes sejt patch clamp módszerrel háttér K
+
 

áramokat mértünk. 

A cloxyquin a K2P csatornák közül csak a TRESK-re hatott. Jelentősen aktiválta az 

egér és a humán csatornát is. A hatása EGTA-injektálás után, illetve kalcineurin gátlószerek 

jelenlétében is megtartott volt. A Ca
2+

 által aktivált egér csatornára a cloxyquin nem hatott, 

míg humán TRESK esetében kismértékű aktiváció volt megfigyelhető. Az izolált DRG sejtek 

egy csoportjában a cloxyquin jelentősen aktiválta a háttér K
+
 áramot.  

A cloxyquin a TRESK Ca
2+

-tól, illetve calcineurintól független aktivátora. A szer 

natív sejtekben is alkalmazható a TRESK elkülönítésére. A cloxyquin szelektív TRESK 

modulátorok alapvegyülete lehet. 
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QUERCETIN SZUPPLEMENTÁCIÓ MÉRSÉKELI A KORONÁRIA ARTERIOLÁK 

HÁLÓZATI TULAJDONSÁGAINAK HIPERTÓNIA INDUKÁLTA KÓROS 

ÁTÉPÜLÉSÉT 

Monori-Kiss Anna
1
, Lónyi Flóra

1
, Danics Lea

1
, Nádasy György L

2
. 

1
Klinikai Kísérleti Kutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest;                                              

2
Élettani Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest 

Bevezetés: Előzőleg a flavonoid quercetin akut vazodilátor, valamint biomechanikai, hálózati 

és farmakológiai remodelinget érintő hatásait bizonyítottuk koronária arteriolákon. Klinikai 

szempontból fontos kérdés, hogy a quercetin kezelés képes-e mérsékelni a koronária hálózat 

kóros átépülését hipertóniában?  

Módszerek: 180 g-os hím Wistar patkányokat két csoportba osztottunk. Az egyik csoport 

(HQ, n=8) per os quercetin kezelést kapott (30 mg/ttkg), míg a másik csoport (HK, n=8) 

kontrollként szolgált. A 28. napon ozmotikus minipumpát ültettünk a hát bőre alá, amely 

angiotenzin II-t adagolt 28 napig 200 ng/perc/ttkg dózisban mindkét csoportban. Az összesen 

nyolc hét kezelési idő után invazív vérnyomásmérést végeztünk, megvizsgáltuk a kipreparált 

és perfundált koronária erek hálózati tulajdonságait, és a vérplazmából meghatároztuk a teljes 

antioxidáns kapacitást. 

Eredmények: A quercetin kezelés csökkentette a patkányok vérnyomását (HK: 161±7/122±6 

Hgmm, HQ: 137±10/110±10 Hgmm, p<0,05). A szegmentális tortuozitás a quercetin kezelés 

hatására jelentősen csökkent (HK: 1,3±0,2%, HQ: 0,4±0,06%, p<0,01). Megfigyeltük a 

falvastagság kismértékű növekedését 200 μm feletti belső átmérőknél a quercetinnel kezelt 

csoportban (p<0,01). A hálózatok kezdeti területén (0-5 mm folyási távolság) a HK 

csoportban extrém nagy átmérők jelentek meg (600-800 μm), míg a HQ csoportban a 

perifériás területeken több rezisztenciaeret (100-300 μm) regisztráltunk (p<0,01). A hálózat 

rendezettségét jelző hálózati tortuozitás a quercetin szupplementáció hatására csökkent (HK: 

14±1%, HQ: 10±0,01%, p=0,01.). A hálózati anomáliák száma a HQ csoportban jelentősen 

csökkent (HK: 6,8±0,7 db, HQ: 3,6±0,7 db, p<0,01). A teljes antioxidáns kapacitás a HQ 

csoportban megnőtt (HK: 228±33 μM, HQ: 352±12 μM, p<0,05). 

Következtetés: A quercetin szupplementáció mérsékeli a hipertónia indukálta előnytelen 

érhálózati remodeling folyamatokat. 

(OTKA 32019, 42670, Magyar Hipertónia Társaság, Magyar Vese Alapítvány 

támogatásával.) 
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AZ ENDOTHELIN-A RECEPTOR GÁTLÁS ÉS AZ ENDOTHELIN-B RECEPTOR 

AKTIVÁCIÓ KERINGÉSI ÉS MITOKONDRIÁLIS HATÁSAI POLIMIKROBIÁLIS 

SZEPSZIS MODELLBEN 

 

Rutai Attila, Fejes Roland, Tallósy Szabolcs, Poles Marittta, Juhász László, Mészáros András, 

Boros Mihály, Kaszaki József. 

Szegedi Tudományegyetem, Sebészeti Műtéttani Intézet, Szeged 

 

Bevezetés: A szepszis progressziója során a sejtek oxigén fogyasztása és oxigén extrakciója 

(ExO2) romlik, amelyben folyamatban jelentős szerepe lehet a hipoxia-szenzitív endothelin 

(ET) szintézis aktivációjának. A vazokatív és gyulladásos sejt-aktivátor ET peptid az ET-A és 

az ET-B2 receptorokon (ETAr; ETBr) vazokonstrikciót, az ET-B1 receptorokon 

vazodilatációt közvetít. Kísérleteinkben klinikailag releváns szepszis modellben 

tanulmányoztuk a szepszis korai fázisában alkalmazott ETAr antagonista és ETBr agonista 

kezelések hemodinamikára és mitokondriális respirációra gyakorolt hatásait. 

 

Módszer: Hím patkányokban 0,6 g/kg autofaeces szuszpenzió ip injektálásával 

intraabdominális szepszist indukáltunk. Kezeletelen, ETAr antagonistával (ETR-p1/fl peptid 

100 nmol/kg iv) vagy ETBr agonistával (IRL-1620 0,55 nmol/kg iv) kezelt állatokat 

vizsgáltunk (n=8-8). Az eredményeket kezeletlen kontroll csoport adataihoz hasonlítottuk. 

Hemodinamikai méréseket és vérgáz analízist végeztük a kísérlet 20-22 órája között, máj 

homogenizátumból mitokondriális légzési funkciót, a komplex I (CI; glutamát-malát+ADP) 

és komplex II-függő (CII; szukcinát+ADP) oxidatív foszforilációt és a kapcsoltságot 

vizsgáltuk, nagyfelbontású respirometriával (Oroboros Ausztria). 

 

Eredmények: A szeptikus reakciót az artériás középnyomás (MAP), az ExO2 és a CI-CII 

aktivitás csökkenése jellemezte. Az ETR-p1/fl peptid kezelés növelte a véráramlást, az ExO2-t 

(22% vs 30%) és a CI-CII függő mitokondriális respirációt. Az ETBr agonista kezelés kivédte 

a MAP és az ExO2 csökkenését. 

 

Következtetés: Az ETAr gátlás az ExO2 és a mitokondriális respiráció normalizálásával, az 

ETBr aktiváció a hipotenzió mérséklésével járulhat hozzá a hemodinamika javulásához. 

 

Kutatási támogatás: NKFIH K116689; GINOP-2.3.2-15-2016-00015 
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AZ Α7 NIKOTINERG ACETILKOLIN RECEPTOR SZEREPE MÁJ ISZKÉMIA-

REPERFÚZIÓ SORÁN KIALAKULÓ MITOKONDRIÁLIS DISZFUNKCIÓBAN  

 

Szilágyi Ágnes Lilla, Márton Anett, Jász Dávid Kurszán, Pécz Daniella, Baráth Bálint, 

Ficzere Ágnes, Boros Mihály, Hartmann Petra 

 

Sebészeti Műtéttani Intézet, Szegedi Tudományegyetem, Szeged 

 

Bevezető: Az acetilkolin (ACH) a nikotinerg alfa7 alegység (α7-nAChR) közvetítésével 

képes a gyulladásos reakciók szabályozására. Kimutatták, hogy az α7-nAChR nem csak 

sejtfelszínen, de számos szövet mitokondrium membránján is expresszálódik, így 

megvizsgáltuk a receptor lehetséges ligandjának, a kolin donor L-α-glicerilfoszforilkolinnak a 

(GPC) szerepét az iszkémia-reperfúzió (IR) alatt kialakuló mitokondriális funkcionális 

károsodásban.  

 

Módszerek: Na-pentobarbitállal altatott SPRD patkányokon részleges máj IR-t hoztunk létre 

a bal májlebenyekhez futó erek 60 perces lekötésével majd felengedésével (60 perces 

reperfúziós szakasz). A reperfúzió végén vett máj mintákból nagy felbontású respirometriával 

(OROBOROS, Ausztria) vizsgáltuk az α7-nAChR szerepét a receptor agonistáinak (PNU-

282987, kolin, ACH, GPC) és antagonistájának (metil-kakonitin (MLA)) alkalmazásával 

(n=6-6).  

 

Eredmények: IR után szignifikánsan csökkent a mitokondriális I. komplex aktivitása 

(74,82±1,16 pmol/s/ml
-1

-ról 33,88±3,76 pmol/s/ml
-1

-ra), az oxidatív foszforiláció 

(154,05±0,02 pmol/s/ml
-1

-ról 31,94±4,42 pmol/s/ml
-1

-ra), az elektrontranszport hatékonysága 

(66,30±0,45 pmol/s/ml
-1

-ról 20,82±2,22 pmol/s/ml
-1

-ra), romlott a mitokondriumok 

kapcsoltsága, valamint nőtt a citokróm-c felszabadulás a kontroll csoporthoz képest. A 

vizsgált α7-nAChR agonisták közel azonos hatékonysággal mérsékelték az IR 

mitokondriumra gyakorolt káros hatását, míg a receptor antagonista tovább fokozta a 

funkciók romlását. 

 

Következtetések: Az α7-nAChR ligand-függő módon részt vehet a mitokondriális működés 

szabályozásában, ezáltal a IR-t kísérő sejtkárosodás kivédésében. A GPC a szelektív 

agonistákkal hasonló hatékonyságúnak bizonyult, ami alapján feltételezhető a GPC kolin 

tartalmának mitokondriális α7-nAChR-re való hatása. Eredményeink alapján a α7-nAChR 

befolyásolásán keresztül a gyulladás során megváltozott mitokondriális funkció módosítására 

nyílik lehetőség. 

 

NKFI 120232, GINOP 2.3.2-15-2016-00015 
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CISZTÁS FIBRÓZIS: HOGYAN ÉPÍTSÜNK HIDAT AZ ALAPKUTATÁSOK                                                                                                               

EREDMÉNYEI ÉS A KLINIKAI GYAKORLAT KÖZÉ?  

 

Zsembery Ákos, Kéri Adrienn1, Csekő Kata2, Ambrus Rita3, Szûcs Mária3,                                                                                                                                      

Helyes Zsuzsanna2, Révész Piroska3  

 

1Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Orálbiológiai Tanszék, Budapest,                                                                                                                          

2Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, Pécs,                                                                                  3Szegedi 

Tudományegyetem, GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet, Szeged 

A cisztás fibrózis (CF) egy autoszomálisan, recesszíven öröklődő megbetegedés, amely a 

„cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR)” epithelialis anion csatornát 

kódoló génben bekövetkezett mutációra vezethető vissza. Következésképpen, CF-ben 

károsodik a transzepithelialis klorid és bikarbonát transzport, melynek következtében 

megváltozik a légutakat borító folyadékfilm (ASL) összetétele és növekszik az elválasztott 

nyák viszkozitása. Ezek a változások kedveznek a baktériumok (pl. Pseudomonas 

aeruginosa) megtelepedésének és kolonizációjának. A legújabb kutatási eredmények arra 

utalnak, hogy a CF-es légutakban bekövetkező legfontosabb változás az ASL pH-jának 

csökkenése, amely a CFTR és/vagy a Cl
-
/HCO3

-
 ioncserélő által mediált bikarbonát szekréció 

csökkenésével függ össze. A luminális bikarbonát koncentráció csökkenése megváltoztatja a 

mucin molekulák térbeli szerkezetét és szabályozza a baktériumok növekedését, virulencia 

faktor termelését és biofilmképző képességét. Kimutatták továbbá, hogy a CFTR-mediált 

anion szekréció a dohányzás okozta COPD-ben is károsodik. Mindezek alapján, célul tûztük 

ki a hipertóniás porlasztott nátrium-bikarbonát belélegeztetésének vizsgálatát kontroll és 

dohányoztatott tengerimalacokban. Ezen kívül megvizsgáltuk a hipertóniás nátrium-

bikarbonát in vitro hatását CF betegek köpetének viszkozitására. Eredményeink arra utalnak, 

hogy a krónikus bikarbonát belélegeztetés nem jár szisztémás alkalózissal, nem rontja a vér 

biokémiai paramétereit és az állatok légzésfunkcióit. Mindemellett a bikarbonát javítja CF-es 

köpet reológiai tulajdonságait. Következésképpen, feltételezhető, hogy a hipertóniás 

bikarbonát-tartalmú aeroszolok belélegeztetése biztonságos és jótékony hatással bír mind CF-

es, mind COPD-s betegekben. 
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  Acute pancreatitis (AP) is a severe inflammatory disorder that requires acute treatment and is 

often associated with severe complications, prolonged hospital stay and high mortality. 

Despite recent advances, AP has no specific treatment at the moment. Toxic cellular Ca
2+

 

overload is a hallmark of the pathogenesis of AP both in pancreatic acinar and ductal cells 

inducing functional deficit, intraacinar enzyme activation, mitochondrial damage and cell 

death. Recently store operated Ca
2+

 entry (SOCE) has been shown to play a crucial role in the 

sustained intracellular Ca
2+

 elevation in pancreatic acinar cells. In addition the inhibition of 

Orai1 – the plasma membrane Ca
2+

 channel participating in SOCE - in pancreatic acinar cells 

markedly decreased the Ca
2+

 toxicity and the severity of AP.  

However we have no information regarding the role of Orai1 in pancreatic ductal physiology 

or pathophysiology. Therefore we tested selective Orai1 inhibitors and showed that they dose-

dependently inhibited Ca
2+

 influx during the charbachol induced Ca
2+

 signal in PDC. Next 

step the endoplasmic reticulum Ca
2+ 

stores were depleted with cyclopyazonic acid and the 

inhibition of SOCE was investigated after the re-addition of the extracellular Ca
2+

. Under 

these conditions the compounds significantly but not completely decreased SOCE in PDC. 

We also showed that the inhibition of Orai1 had no effect on the basal HCO3
-
 secretion of 

PDC, which is the main physiological function of these cells. On the other hand Orai1 

partially abolished the sustained Ca
2+

 signal evoked by 250µM chenodeoxycholate (CDC) 

and impaired the inhibitory effect of CDC on the HCO3
-
 secretion. 

 In conclusion Orai1 have a significant role in the Ca
2+

 signaling of PDC, whereas it might be 

utilized in AP therapy.  
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Bevezetés. Jól ismert, hogy a nem-szteroid gyulladásgátlók (NSAID-ok), melyek világszerte 

a leggyakrabban alkalmazott gyógyszerek közé tartoznak, gyomor- és nyombélfekélyt 

okozhatnak, az utóbbi években azonban kiderült, hogy a vékonybél disztális részeit is 

károsítják, a betegek akár 30-70%-ánál. Ezen enteropátia pathomechanizmusa komplex, 

melynek számos eleme továbbra is ismeretlen. Az irodalmi adatok alapján a ciklooxigenáz 

(COX)-1 enzim gátlása, valamint a vegyületek savas karaktere egyaránt szerepet játszik a 

bélnyálkahártya károsításában, arról azonban megoszlanak a vélemények, hogy a COX-2 

enzim szelektív gátlása okoz-e enteropátiát. Jelen kísérletünkben ezért az volt a célunk, hogy 

karakterizáljuk a krónikus, szelektív COX-2 gátlás gasztrointesztinális hatásait.  

Módszerek. Hím Wistar patkányokat (180-200 g) kezeltünk 1 hónapon keresztül a szelektív, 

nem savas karakterû COX-2 gátló rofecoxibbal (5 mg/kg per os, naponta egyszer), illetve 

annak oldószerével (1% metilcellulóz). A gyomor- és vékonybél-nyálkahártya károsodásának 

vizsgálata makroszkóposan és hisztológiai módszerrel történt. A vékonybél-tartalom 

mikrobiális összetételét 16S rRNS Illumina szekvenálással, a rofecoxib baktériumok 

növekedésére gyakorolt hatását pedig mikrodilúciós módszerrel vizsgáltuk.  

Eredmények. Az 1 hónapos rofecoxib kezelés nem befolyásolta az állatok testsúlyát, 

valamint nem okozott sem a gyomorban, sem a vékonybélben szignifikáns makroszkópos 

vagy szövettani eltérést. Eredményeink ugyanakkor arra utalnak, hogy bár a rofecoxib 

antibakteriális hatással nem rendelkezik, szignifikáns változásokat okozott a patkányok 

vékonybél-tartalmának bakteriális összetételében.  

Konklúzió. Eredményeink alapján a COX-2 enzim szelektív gátlása még krónikusan sem 

okoz szignifikáns nyálkahártya károsodást a gyomorban vagy vékonybélben, azonban 

jelentősen megváltoztatja a bélflóra összetételét. Jelenleg is folyó vizsgálatainkkal célunk 

ezen dysbiosis okának és következményeinek feltérképezése. A kutatást támogatta: European 

Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) New Horizons Collaborative Research 

Initiative. 
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IDENTIFICATION OF NEW DRUG TARGETS FOR THE TREATMENT OF ILEUS 
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Feeding intolerance is prevalent in surgical, critically ill, and trauma patients leading to 

prolonged hospital and intensive care unit stays, increased infectious and thromboembolic 

complications, and increased patient care costs. Ileus is a slowing of intestinal motility which 

contributes to feeding intolerance. We have previously shown that increased P21-activated 

kinase (PAK) 1 activity inhibits intestinal motility in a trauma resuscitation model of ileus.  

Since inflammation in the smooth muscle layers of the intestine is a key component in the 

development of ileus, the objective of the present study was to investigate how PAK1 

interacts with inflammatory mediators.  

To determine which inflammatory mediators are important in the development of ileus, the 

time course for changes in a panel of cytokines in intestinal smooth muscle was measured in a 

rat ileus model. Two C-X-C motif receptor 2 (CXCR2) ligands, C-X-C Motif Ligand 1 and 5 

(CXCL1 and CXCL5), were upregulated in intestinal smooth muscle within 2 hours and 

remained elevated up to 24 hours after the induction of ileus. Furthermore, circulating levels 

of CXCL1 and CXCL5 were significantly higher within 24 hours of hospital admission in 

trauma patients with ileus compared to trauma patients who did not develop ileus (n=20 and 

16). In our animal model, both CXCL1 and CXCL5 significantly decreased agonist-induced 

intestinal contractility measured ex vivo. Treatment with a CXCR2 antagonist attenuated 

intestinal contractile dysfunction in an ileus model compared to vehicle treatment. 

Interestingly, CXCL1 was not elevated after induction of ileus in PAK1 knockout mice, 

although other inflammatory mediators were still elevated. Furthermore, in a gut manipulation 

model of ileus, intestinal dysfunction was attenuated in PAK1 knockout mice compared to 

wildtype mice.  In primary human intestinal smooth muscle cells (hISMC), CXCL1 inhibited 

myosin light chain phosphorylation.  Phosphorylation of RAF1, a downstream signaling 

target of CXCR2 receptor ligands, was significantly increased in hISMC after CXCL1 

treatment. Raf1 is also a target for PAK1, and inhibition of PAK1 in hISMC attenuated RAF1 

phosphorylation induced by epidermal growth factor. These data suggest that PAK1 and 

CXCR2 signaling pathways interact to inhibit contractility and may be suitable drug targets 

for the treatment of ileus.    
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MODERN SCANNING ELECTRONMICROSCOPY METHODS IN LIFE SCIENCES 

Jörg Lindenau 

Zeiss 

Recent advances enables scientists to create comprehensive multi-scale, multi-modal images 

with a sample-centric correlative environment. Now thousands of serial sections of biological 

tissue or other large specimens are imaged automatically – down to nanometer resolution. 

Atlas 5 Array Tomography is a unique, easy-to-use hardware and software package for 

electron microscopy which has been specifically designed for automated imaging of serial 

sections in order to enable 3D visualizations of large volumes. As a result of its many 

automated functions and workflow based approach data acquisition is easier and faster than 

ever before. 

With a unique software module for Correlative Array Tomography (CAT) one can connect 

light and electron microscope: after automated image acquisition in the light microscope, the 

sample is transfered to the electron microscope where the same software tools are installed. 

With this method hundreds of sections across length scales are imaged and combined into one 

single correlative volume data set. 
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Bevezetés: A Crohn-betegség (CD) egy multifaktoriális betegség, melyet oxidatív 

szövetkárosodás jellemez, a poli (ADP-ribóz) polimeráz (PARP-1) potenciális 

aktiválódásával. A mikroRNS-ek (miRs) magyarázatot kínálhatnak a CD patogenezisében 

szerepet játszó genetikai érzékenység, környezeti és immunológiai tényezők közötti 

kapcsolatra. Korábban a PARP-1-et a miR-223 közvetlen célgénjeként azonosították 

epithelialis sejtvonalon. 

Célkitűzés: Célunk volt a PARP aktiváció és a miR-223 expresszió vizsgálata vastagbél 

biopsziás mintákban CD-ben szenvedő gyermekek esetén. A gyulladásos folyamatok 

szerepének tanulmányozása során HT-29 vastagbél epiteliális sejtvonalon vizsgáltuk a 

lipopoliszacharid (LPS) hatását a PARP aktivációra és a miR-223 expressziójára. 

Módszerek: Vastagbél biopsziás mintákat CD betegek makroszkóposan gyulladt és érintetlen 

nyálkahártya terülteiről, valamint kontroll alanyokból gyűjtöttünk. In vitro modellként LPS-

sel kezelt humán vastagbél epitheliális (HT-29) sejtek szolgáltak. A PARP funkció vizsgálata 

során Western blott technikát, immunhiszokémiát (anti-poly (ADP-ribóz) (PAR), anti-PARP-

1 antitestek) és valós idejű PCR-t (PARP-1 mRNS) alkalmaztunk. A miR-223 expresszióját 

valós idejű PCR-rel vizsgáltuk. 

Eredmények: A PARP-1 és miR-223 expresszió szignifikánsan magasabb, azonban a PARP 

és a PAR mennyisége szignifikánsan alacsonyabb volt Crohn beteg gyermekekben a 

kontrollokhoz képest. In vitro az LPS inkubáció nem befolyásolta a PARP-1 mRNS 

expresszióját, azonban csökkentette a miR-223 expresszióját, és fokozta a PARP aktivációt. 

Következtetés: Vizsgálatunkban kimutattuk, hogy a miR-223 kifejeződése fokozódott, a 

PARiláció ezzel szemben csökkent CD-ben szenvedő gyermekeknél. Az ellentétes változást 

in vitro is megerősítettük. Adataink arra utalnak, hogy a PARP hipofunkcionalitása 

potenciálisan szerepet játszhat a CD patomechanizmusában. 

Támogatás: OTKA-K105530, -K108688, -PD105361, -PD113022, LP008/2015 and 

KMR_12-1-2012-0074.  AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÚNKP-

16-3 KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL 

KÉSZÜLT 
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Introduction 

Mitochondrial dysfunction is a hallmark of several disease pathogenesis including acute 

pancreatitis (AP). Our previous results suggest that mitochondrial damage is crucial in bile 

acid induced inhibition of pancreatic ductal HCO3
-
 secretion, however the details of 

mitochondrial function and dysfunction in pancreatic ductal epithalial cells (PDEC) is not 

known yet.  

Aim 

The aim of our study was to characterize the mitochondrial distribution and function in 

PDECs under physiological and pathophysiological conditions.  

Methods 

Guinea pig and Cyclophilin D WT and knock out (KO) mouse pancreatic ducts were used. 

Mitochondrial distribution was studied by electron microscopy (EM). Mitochondrial 

membrane potential (Δψm) was measured by confocal microscopy and pancreatic ductal 

HCO3
-
 secretion by microfluorometry. 

Results 

EM measurements revealed that the mitochondrial density is significantly higher on the apical 

side of the guinea pig PDEC compared to the middle or the basal segment in HEPES solution. 

The apical mitochondrial density increased further in CO2/HCO3
-
 buffered solution, or during 

the administration of 5µM forskolin. This redistribution was also confirmed by the Δψm 

measurements as we detected increased TMRM fluorescence on the apical side of the PDEC 

during stimulation. The genetic knock out of cyclophilin D significantly reduced the loss of 

Δψm and protected pancreatic ductal HCO3
-
 secretion during the administration of 500µM 

chenodeoxycholic acid. 

Conclusion 

Our results suggest that mitochondrial function has a central role in the function of PDEC 

presumably by providing ATP for fluid and ion secretion. On the other hand the opening of 

MPTP seems to be crucial in the bile acid induced toxicity offering a potential therapeutic 

target in AP. 
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CENTRÁLIS ÉS PERIFÉRIÁS GYULLADÁSOS FOLYAMATOK SZEREPE AZ                                                                                                                               

AGYI KÁROSODÁS KIALAKULÁSÁBAN 
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MTA KOKI 

Az idegrendszeri betegségek fokozott terhet rónak az idősödő populációkra világszerte, 

ugyanakkor a kialakulásuk hátterében álló mechanizmusok zömmel feltáratlanok. A 

közelmúltban világossá vált, hogy mind a centrális, mind a szisztémás gyulladás kiemelt 

szerepet játszik az idegrendszeri betegségek kialakulásában. Az agy fő immunsejtje, a 

mikroglia ezen felül számos komplex idegélettani-hálózati folyamatban is részt vesz, mint az 

idegsejtek aktivitásának, vagy szinaptikus kapcsolataiknak szabályozása, miközben a 

mikrogliális funkció megváltozása számos gyakori idegrendszeri betegség korai fázisában 

kimutatható. Ismert, hogy a szisztémás gyulladásos folyamatok már a neurológiai betegségek 

kialakulását megelőzően is komoly változásokat okoznak az agyi erekben, agyhártyákban és 

gliális aktivációval járnak a cirkumventrikuláris szervekben, valamint az agyi 

parenchymában. A közelmúlt kutatásai azonosították azokat a molekuláris szenzorokat - az 

ún. inflammaszómákat - amelyek segítségével az idegrendszer sejtjei felismerik a szöveti 

sérülés vagy fertőzés korai hatásait és igazolták, hogy ezek több típusa aktívan közremûködik 

a neuronális károsodás kialakulásában. Az idegrendszeri gyulladásos folyamatok egyik fő 

mediátora az interleukin-1, amely mind centrális, mind perifériás gyulladásos folyamatok 

káros hatásait közvetíti az agyban. A szisztémás gyulladás gliális aktivációhoz vezet, 

súlyosbítja az akut agyi sérülések következtében kialakuló agyi ödémát, a vér-agy-gát sérülést 

és rontja az agyi perfúziót, valamint fokozhatja az idegi károsodást a krónikus 

neurodegeneratív betegségek során is. Az agyi gyulladásos folyamatok megértése várhatóan 

nagymértékben segíti majd új eljárások kifejlesztését az idegrendszeri betegségek 

terápiájában. 
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NEUROINFLAMMÁCIÓ A NEUROPATHOLÓGUS SZEMÉVEL 

Hortobágyi Tibor 

Debreceni Egyetem, Patológiai Intézet, Neuropatológiai tanszék 

Az előadás betekintést ad idegrendszeri gyulladásos folyamatok morfológiai kimutatásának, 

neuropatológiai szemléletű vizsgálatának módszertanába, annak történeti fejlődését is érintve. 

A diagnosztikus és tudományos aspektusok demonstrálása jelentős részben klinikai 

esetismertetések, saját kutatási eredmények bemutatása révén történik.  
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A MIKROGLIA SZEREPE A TERJEDÕ DEPOLARIZÁCIÓ KIALAKULÁSÁBAN 
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A mikroglia szelektív depléciója a neuronális aktivitás szabályozásának szabályozásának 

felborulása révén növeli az iszkémiás károsodás mértékét, és csökkenti a terjedõ 

depolarizációk (spreading depolarization, SD) elõfordulásának gyakoriságát az agyi tranziens 

fokális iszkémia (intraluminális filament) egérmodelljében. Ezek alapján kísérleteinkben arra 

kerestük a választ, hogy a mikroglia jelenléte feltétele-e az SD kialakulásának és terjedésének. 

Felnõtt C5őBl/6J egerekben mikroglia-depléciót indukáltunk a CSF1R kináz inhibítor 

PLX5622-et tartalmazó diéta révén (n=11). A kontroll csoportot normál diétán tartottuk 

(n=13). A mikroglia-depléció mértékét a kísérletek végén P2Y12 és CD45 immuncitokémiai 

markerek hiányával igazoltuk. A kísérlet napján a jobb oldali parietális kéreg felett két 

koponyaablakot alakítottunk ki izoflurános altatás mellett. Minden esetben négy SD-t 

váltottunk ki bipoláris állandó áramú stimulációval, vagy 1  M KCl topikális rámosásával a 

rosztrális ablakban.Az SD-k megjelenését a kaudális ablakban a helyi mezõpotenicál 

elvezetésével igazoltuk, az extracelluláris kálium szintjének változását ionszelektív 

mikroelektródával, a vérátáramlási választ lézer-doppleres áramlásméréssel mértük. Az 

agyszövetek hisztológiai vizsgálatának elõkészítéséhez 4%-os paraformaldehides perfúziós 

fixálást végeztünk. 

Az ismételten elõidézett SD-k elektromos kiválthatósági küszöbe a mikroglia-depletált 

csoportban jelentõsen emelkedett a kontrollhoz képest (182±119 vs. 85±30 µC). A mikroglia-

depléció továbbá csökkentette az SD-t jelölõ DC potenciál kitérés amplitútóját (15.2±2.3 vs 

18±2 mV), fél amplitúdóhoz tartozó idejét (23.ő±8.3 vs. 36±ő.6 s), és görbe alatti területét 

(38ő±13ő vs. 645±15ő mV x s). A mikroglia hiányában az SD-kkel kisebb amplitúdójú 

(41.4±8.2 vs. 28.5±10.6 mM), de hosszabban elhúzódó (49.1±13.5 vs. 98.ő±16.3 s) 

káliumválaszokat regisztráltunk. Mindezek mellett a mikroglia-depléció fokozta az ismétlõdõ 

SD-kkel járó, c-Fos immunopozitivitással vizualizált neuronális aktivitást, és az egységnyi 

területre jutó degenerálódó idegsejtek számát. 

Eredményeink arra engednek következtetni, hogy a mikroglia jelenléte, illetve az aktivált 

mikorgliából felszabaduló mediátorok támogatják az SD-k megjelenését. Ez összhangban áll 

korábbi megfigyelésekkel, mely szerint a mikroglia hiánya csökkenti az SD-k spontán 

kialakulását az iszkémiás agykéregben. A jelenség hátterében álló mechanizmusok további 

kutatások tárgyát képezik. 
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A TRPA1 receptor szerepe a cuprizon-indukált kísérletes demielinizáció modellben 
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Bevezetés: A cuprizonnal kiváltott kísérletes demielinizáció a sclerosis multiplex egyik 

elfogadott állatmodellje. A cuprizon hatására oligodendrocyta apoptosis és következményes 

demielinizáció alakul ki astrocytosis és microgliosis kíséretében. A számos exogén irritáns és 

endogén reaktív vegyülettel aktiválható tranziens receptor potenciál ankyrin 1 (TRPA1) 

receptorokat a primer szenzoros neuronokon túl nem-neuronális sejteken is kimutatták, 

többek között az asztrocytákon is. Kísérleteink célja volt a TRPA1 szerepének vizsgálata 

génhiányos egereken a cuprizon-modellben.  

 

Anyag és módszerek: Hím vad típusú (TRPA1 WT) és TRPA1 génhiányos (TRPA1 KO) 

egereket 6 héten át porrá tört tápba kevert 0,2% cuprizonnal kezeltünk. A kezelés alatt hetente 

viselkedés teszteket (mechanonociceptív küszöb, motoros funkció, spontán aktivitás és 

kognitív funkció mérése) és mágneses magrezonancia képalkotó (MRI) vizsgálatot végeztünk. 

A corpus callosum demielinizációjának mértékét a 6 hét eltelte után Luxol Fast Blue festéssel, 

mielin fehérjék immunhisztokémiai kimutatásával és elektronmikroszkópiával is vizsgáltuk.  

 

Eredmények: A 6 hetes kezelés után minden szövettani értékelés azt mutatta, hogy a TRPA1 

WT állatok corpus callosuma közel teljes mértékben demielinizálódott, azonban a TRPA1 KO 

egerekben a mielinvesztés szignifikánsan enyhébb volt. A MRI vizsgálat eredményei 

megerősítették, hogy a különbség a kezelés teljes időtartama alatt fennállt. A viselkedési 

tesztekkel megállapítottuk, hogy a cuprizon kezelés hatására súlyos neurológiai deficit nem 

alakult ki, azonban az egerek spontán exploratív magatartása fokozódott. Szignifikáns 

különbség a cuprizon-kezelt TRPA1 WT és KO állatok között azonban csak az ágaskodások 

számában mutatkozott. 

 

Következtetés: Eredményeink alapján arra következtethetünk, hogy az astrocytákon 

expresszálódó TRPA1 receptorok hozzájárulnak a cuprizon-indukált mielinvesztés 

kialakulásához. A TRPA1 antagonizálása új megközelítés lehet a demielinizációval járó 

központi idegrendszeri betegségek elleni gyógyszerek fejlesztésében. 

 

Támogatás: KTIA_NAP_13-1-2013-0001, GINOP-2.3.2-15-2016-00048, EFOP-3.6.1.-16-

2016-0004 
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A nucleus pedunculopontinus (PPN) a retikuláris aktivációs rendszer egyik kolinerg magja, 

amely számos, az alvásszabályozásban szerepet játszó neuromodulációs mechanizmus 

célpontja.  A kolinerg, endokannabinoid, szerotonerg és orexinerg mechanizmusok a PPN 

kolinerg és nem-kolinerg neuronok ingerlékenységét és szinaptikus kapcsolatait jelentősen 

befolyásolják.  Feltételezéseink szerint ezek a hatások nem csak közvetlenül a neuronokon 

érvényesülnek, hanem a mag asztrocitáin és az általuk szabályozott extraszinaptikus 

glutamátkoncentráción keresztül is hozzájárulnak az adott neuromodulációs hatáshoz. 

 Feltételezésünk vizsgálatához egér középagyi túlélő szeleteken végzett elektrofiziológiai, 

kalcium imaging, morfológiai és optogenetikai megközelítést használtunk. Megfigyeltük, 

hogy a muszkarinos és az 1-es típusú kannabinoid (CB1) receptor stimuláció egy egymással 

átfedő módon egyes PPN neuronokat depolarizál, másokat hiperpolarizál, valamint egy kisebb 

populációra nem gyakorol hatást.  A tónusos membránpotenciál-változások hátterében 

tónusos befelé vagy kifelé irányuló áramok álltak.  A megfigyelt hatás nem függött a 

neuronok neurokémiai sajátságaitól és a gyors szinaptikus neurotranszmisszió gátlása sem 

függesztette fel; de a hiperpolarizációt az I-es csoportú, a depolarizációt a II-es csoportú 

metabotróp glutamátreceptorok (mGluR) gátlása kivédte.  A neuronokat körülvevő asztrociták 

a CB1 receptor agonisták alkalmazása során a neuronokat megelőzően és velük egy időben 

kalciumhullám-frekvencia növekedéssel reagáltak.  Az asztrociták optogenetikai 

aktivációjával a CB1 receptor agonistákhoz hasonló hatást (a neuronok depolarizációját vagy 

hiperpolarizációját) lehetett kiváltani. Szerotonin alkalmazásakor ugyancsak tónusos kifelé és 

befelé irányuló áramokat, míg orexin-A hatására befelé irányuló tónusos áramot vagy 

válaszhiányt láttunk.A PPN neuronjain a tónusos válaszok mellett ún. lassú befelé irányuló 

áramokat (SIC-eket; "slow inward current") láttunk.  A SIC-ek frekvenciája fordítottan volt 

arányos a neuron és a legközelebbi asztrocita távolságával, az asztrociták optogenetikai 

aktivációja megnövelte a frekvenciájukat, valamint NMDA-receptor antagonistákkal 

kivédhetőek voltak.  A szomszédos neuronokon nem figyeltünk meg egymással szinkronban 

megjelenő SIC-eket.  A muszkarinos, kannabinoid, szerotonerg, orexinerg hatások a SIC-ek 

frekvenciáját növelték, ha eredetileg alacsony volt; míg az NMDA receptor deszenzitizáció 

révén csökkentették, ha magas volt. 

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a homeosztatikus alvásszabályozásban részt vevő 

neuromodulációs hatásokhoz extraszinaptikus, asztrocitafüggő, NMDA- és mGluR-aktiváción 

keresztül kifejlődő hatások is hozzájárulnak.  Az mGluR-függő tónusos depolarizáció és 

hiperpolarizáció a PPN egy megváltozott tüzelési mintázatát eredményezheti, míg az NMDA-

függő SIC-ek feltételezéseink szerint az egymás melletti neuronok deszinkronizációjához 

járulhat hozzá. 
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A DIASZTOLÉS SZÍVELÉGTELENSÉG ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI HÁTTERE 

Papp Zoltán 

Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet, Klinikai 

Fiziológiai Tanszék 

 

A diasztolés szívelégtelenségre, klinikailag mint megőrzött ejekciós frakció mellett 

kibontakozó szívelégtelenségre szokás hivatkozni (HFpEF). Ez a megjelölés azt 

hangsúlyozza, hogy ez egy olyan klinikai szindróma, amelyben a szívelégtelenségre jellemző 

tünetek és a panaszok normális vagy közel normális bal kamrai ejekciós frakció mellett 

bontakoznak ki. A kórállapot központi eleme, hogy annak kapcsán a bal kamra diasztolés 

diszfunkciója felismerhető. Epidemiológiai adatok alapján a szívelégtelenségben szenvedő 

betegek több mint felénél diasztolés szívelégtelenség állapítható meg. Az is ismert, hogy a 

diasztolés szívelégtelenségben szenvedő betegek meglehetősen heterogén csoportot alkotnak, 

így a kórállapot kialakulásához jelenleg is több feltételezett kórtani mechanizmus rendelhető. 

A HFpEF gyakoribb nőkben, mint férfiakban, a betegség sokszor társul más betegségekkel, 

mint például magas vérnyomással, cukorbetegséggel vagy elhízással. A diasztolés 

szívelégtelenség diagnosztizálására olyan algoritmusokat alkalmaznak, melyben az 

echokardiográfiás vizsgálat kiemelkedő jelentőséggel bír. Ennek segítségével ismerhető fel 

ugyanis a rendellenes kamrai relaxáció, a csökkent bal kamrai tágulékonyság és a 

megnövekedett bal kamrai töltőnyomás a közel normális bal kamrai dimenziók és ejekciós 

frakció mellett. A HFpEF kezelésére jelenleg még nem áll rendelkezésre olyan terápia, amely 

a klinikai kimenetelt meggyőzően javítaná. A diasztolés szívelégtelenség gyógyszeres 

kezelésének jövője ezért nagyban függ azoktól a preklinikiai és klinikai vizsgálatok sikerétől, 

melyek különböző központi hipotézisekre építve igyekeznek feltárni a HFpEF kialakulásának 

pathomechanizmusát. 
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Bevezetés: A megtartott ejekciós frakciójú szívelégtelenség (HFpEF) kialakulásában a 

cGMP-jelátvitel szerepének vizsgálata intenzív kutatások tárgya. Munkánkban a cGMP-t 

lebontó foszfodiészteráz-5 (PDE-5) enzim gátlószere, a vardenafil krónikus hatásait 

vizsgáltuk 2-es típusú cukorbetegséghez társuló HFpEF-ben. 

Anyag és módszer: Zucker Diabetic Fatty (ZDF) patkányokat és kontrolljaikat (Lean, 

ZDFLean) alkalmaztuk. Állatainkat 25 hétig placebóval (ZDF, ZDFLean) vagy 10 mg/ttkg 

vardenafillal (ZDF+Vard, ZDFLean+Vard) kezeltük. Echokardiográfiát, nyomás-térfogat (P-

V) analízist és in vitro kardiomiocita erőmérést végeztünk a kardiális funkció és morfológia 

részletes jellemzésére. Molekuláris biológiai és hisztológiai kísérletek kapcsán vizsgáltuk a 

miokardium remodellációját és a cGMP jelátvitel változásait. 

Eredmények: ZDF patkányokban balkamra-hipertrófiát és fibrózist figyeltünk meg (fibrózis 

pontszám: 1,05±0,09 vs. 0,57±0,13; kardiomiocita átmérő/tibiahossz arány (CD/TL): CD/TL: 

3,53±0,02 vs. 3,09±0,02μm/cm vs ZDFLean). Vardenafil kezelés szignifikánsan csökkentette 

a hipertrófiát és a fibrózist (fibrózis: 0,59±0,08 CD/TL: 3,15±0,02μm/cm). A balkamrai P-V 

analízis során ZDF patkányokban fokozott kamrai falmerevséget mértünk (végdiasztolés P-V 

összefüggés meredeksége (EDPVR): 0,078±0,002 vs. 0,045±0,003Hgmm/μl; p<0,05 vs 

ZDFLean). In vitro erőmérés során emelkedett passzív erő értéket tapasztaltunk. A fibrózis és 

hipertrófia mértéke pozitívan korrelált a balkamra falmerevségével. A vardenafillal kezelt 

beteg állatokban szignifikánsan jobb diasztolés funkció volt kimutatható (EDPVR: 

0,062±0,006Hgmm/μl). Fentiekkel párhuzamosan a kardiomiociták in vitro mért passzív erő 

értéke is csökkent. A protektív hatások hátterében a miokardium cGMP-szignalizációjának 

(protein kináz G aktivitásának) helyreállítása állhatott. 

Következtetések: Eredményeink szerint vardenafil kezelés megelőzi a HfpEF kialakulását 2-

es típusú cukorbetegségben, így fontos terápiás stratégia lehet cukorbetegek szív-érrendszeri 

szövődményeinek megelőzésében. 
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A bal kamrai szívizomzat kontraktilitása szisztolés szívelégtelenség kapcsán csökken. 

Az omecamtiv mecarbil (OM) egy ígéretes pozitív inotrop hatású gyógyszerjelölt molekula, 

melyet a szisztolés szívelégtelenség kezelésében kívánnak alkalmazni. Az OM közvetlenül a 

miokardiális miozin ATP-áz aktivitását növeli meg, így a szívizomzat kontraktilitását az 

intracelluláris kalciumszint megváltoztatása nélkül fokozza. 

Kísérleteink célja az OM kutya bal kamrai szívizomsejtek kontraktilitására és kalcium 

tranziensére gyakorolt hatásainak vizsgálata volt. Minden kísérletet enzimatikusan izolált 

kutya bal kamrai szívizomsejteken végeztünk 37 °C-on. A kontraktilitást a sejtrövidülés 

mérésével, az intracelluláris kalciumszintet Fura-2 festékkel vizsgáltuk. 

A vizsgált sejteken 1-5 Hz közötti ingerlési frekvenciákon az OM nem változtatta meg 

sem az átlagos diasztolés, sem az átlagos szisztolés kalcium koncentrációt. 

A sejtrövidülés mérésekben az OM koncentrációfüggően csökkentette a 

szívizomsejtek diasztolés hosszát. 1 M OM minden vizsgált ingerlési frekvencián növelte a 

diasztolés hosszra normalizált sejtrövidülést (frakcionális sejtrövidülés, FS). 10 M OM 

esetén a FS mértéke nem változott, sőt 2 Hz-es ingerlés esetén szignifikáns csökkenést 

tapasztaltunk. Az OM már 1 M-os koncentrációban is megnyújtotta a kontrakció és a 

relaxáció idejét minden vizsgált ciklushossz esetén, mely 10 M-os koncentrációban még 

kifejezettebben jelentkezett. 

Az OM jelenlétében néhány magas ingerlési frekvencián (4-5 Hz) végzett 

kísérletünkben a sejt teljes relaxációját megelőzően már elkezdődött a következő kontrakció. 

Ez a jelenség mind a kalcium tranzienseken, mind a sejthosszúság méréseken jól 

megfigyelhetően jelentkezett. 

Méréseink alapján az OM nem változtatta meg a kalcium tranzienst. Eredményeink azt 

mutatják, hogy az OM 1 M koncentrációban szignifikánsan növelte a FS mértékét, ami a 

szer sejtszintű pozitív inotrop hatását mutatja. Az OM azonban jelentősen csökkentette a 

nyugalmi sejthosszt, és megnyújtotta mind a kontrakciót, mind a relaxációt. Ez néhány 

esetben megakadályozta a teljes relaxáció lezajlását. Eredményeinket a szívműködés egészére 

vetítve az OM kedvezőtlen hatással lehet a diasztolés kamratelődésre, különösen magasabb 

szívfrekvenciák esetén. Ez megkérdőjelezheti az OM terápiás alkalmazását. 

Támogatás: GINOP-2.3.2-15-2016-00040 
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Célkitűzés: Születés után a titin merevebb N2B izoformájának expressziója fokozódik a 

rugalmas N2BA izoformával szemben, ami a szívizomsejtek Ca
2+

-független passzív erejét 

(Fpasszív) fokozza. Feltételezéseink szerint a titin oxidatív módosulások (SH-oxidáció, 

karboniláció) Fpasszív-ra kifejtett hatása különböző fejlettségi állapotú szívizomsejtekben a 

titinhez kapcsolódó hősokkfehérjék (HSP, HSP27 és αB-krisztallin) miatt eltérő mértékű 

lehet. 

Módszerek: Vizsgálatainkat különböző életkorú (0, 7, 21 napos és 8 hetes, felnőtt) patkányok 

bal kamrai szívizomsejtjein végeztük. Az oxidatív hatásokat 2,2‟-dithiodipyridine (DTDP) és 

Fenton reagensek alkalmazásával (mint SH-oxidatív és karbonilációs ágensekkel) in vitro 

váltottuk ki. Az titin izoformák SH oxidációjának és karbonilációjának (biotiniláció vagy 

OxyBlot
TM

 technikákat követően), és a HSP-k expressziós szintjének követése Western 

immunoblot és immunohisztokémiai technikákkal történt. 

Eredmények: DTDP vagy Fenton kezeléseket követően 0 és 7 napos korban az Fpasszív 

jelentősebb mértékben fokozódott, mint 21 napos és felnőtt állatokban. Az N2BA és N2B 

izoformák oxidált SH tartalma és karbonilációja a korral csökkent (N2BA(DTDP): 80±1%, 

71±1%, 64±1%, N/A, N2B(DTDP): 74±1%, 62±2%, 53±2%, 32±2%,; N2BA(Fenton): 

2,57±0,06AU, 2,37±0,04AU, 1,35±0,03AU, N/A, N2B(Fenton): 2,90±0,10AU, 2,58±0,04AU, 

1,80±0,04AU, 1,51±0,03AU, a 0, 7, 21 napos és felnőtt patkányokban, rendre, átlag±SEM, 

P<0,05, n=4-20). A HSP-k mennyisége szignifikánsan emelkedett a kor előrehaladtával 

(HSP27: 1,04±0,09, 2,14±0,21, 3,04±0,46, 4,83±0,47; αB-krisztallin: 1,00±0,12, 1,61±0,17, 

3,23±0,58, 4,41±0,70 a 0, 7, 21 napos és felnőtt patkányokban, rendre, relatív egységekben, 

P<0,05, n=6). Erős korrelációt találtunk a titin izoformák oxidációja és a HSP-k kifejeződése 

között. 

Következtetés: Az életkor növekedésével a titin izoformák egyre ellenállóbbak az oxidatív 

behatásokkal szemben, mely kapcsolódhat a hősokkfehérjék védelmi funkciójához. 
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COMPLEMENT AKTIVÁCÓS PSEUDOALLERGIA: MODERN FARMAKONOK 
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Intravenous injection of a variety of nanotechnology enhanced (liposomal, micellar, polymer-

conjugated) and protein-based (antibodies, enzymes) drugs can lead to hypersensitivity 

reactions (HSRs), also known as infusion, or anaphylactoid reactions.  The molecular 

mechanism of mild to severe allergy symptoms may differ from case to case and is mostly not 

known, however, in many cases a major cause, or contributing factor is activation of the 

complement (C) system.  The clinical relevance of C activation-related HSRs, a non-IgE-

mediated pseudoallergy (CARPA), lies in its unpredictability and occasional lethal outcome.  

Accordingly, there is an unmet medical need to develop laboratory assays and animal models 

that quantitate CARPA.  The presentation will provides basic information on CARPA; a short 

history, issues of nomenclature, incidence, classification of reactogenic drugs and symptoms, 

and the mechanisms of C activation via different pathways.  It is pointed out that 

anaphylatoxin-induced mast cell release may not entirely explain the severe reactions; a 

“second hit” on allergy mediating cells may also contribute.  In addressing the increasing 

requirements for CARPA testing, the review evaluates the available assays and animal 

models, and proposes a possible algorithm for the screening of reactogenic drugs and 

hypersensitive patients.  Finally, an analogy is proposed between CARPA and the classic 

stress reaction, suggesting that CARPA represents a “blood stress”, a systemic fight of the 

body against harmful biological and chemical agents via the anaphylatoxin/mast-

cell/circulatory system axis, in analogy to the body‟s fight of physical and emotional stress 

via the hypothalamo/pituitary/adrenal axis.  In both cases the response to a broad variety of 

noxious effects are funneled into a uniform pattern of physiological changes. 
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NANORÉSZECSKÉK ÁLTALI KOMPLEMENT AKTIVÁCIÓ A LEKTIN ÚTON: 

AKTIVÁLÓDÁSI MECHANIZMUS ÉS GÁTLÁSI MÓDOK 
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Bevezetés: A komplementrendszer a veleszületett immunitás egyik ősi és rendkívül hatékony 

effektor mechanizmusa. A komplementrendszer lektin útja felismerő molekulái (mannóz-kötő 

lektin, fikolinok, kollektinek) révén kötődik a patogének felszíni struktúráihoz, és a felismerő 

molekulákhoz kapcsolódó szerin proteázok beindítják a komplement kaszkádot. A lektin út 

által beindított komplement aktivációt az alternatív út nagymértékben felerősíti. Ugyanezek a 

felismerő molekulák képesek kapcsolódni különböző nanorészecskékhez is és nemkívánatos 

komplement aktivációt indítanak be. A lektin út felismerő molekuláihoz három féle szerin 

proteáz (MASP-1, MASP-2 és MASP-3) kapcsolódik. Célunk volt felderíteni a háromféle 

proteáz szerepét a lektin út aktiválásában és azonosítani azokat a célpontokat, amelyek 

gátlásán keresztül a nanorészecskék által kiváltott nemkívánatos komplement aktivációt 

vissza tudjuk szorítani. 

Anyagok és módszerek: A természetben létező inhibitorvázakból kiindulva irányított 

evolúcióval szelektív MASP inhibitorokat állítottunk elő. Különböző szérum és plazma alapú 

mérési rendszerekben teszteltük a specifikus inhibitorok hatását a komplementrendszer 

aktiválódási útvonalaira.  

Eredmények: Mind a MASP-1, mind pedig a MASP-2 proteáz gátlása a lektin út gátlásához 

vezet. Kimutattuk, hogy fiziológiás körülmények között a MASP-1 a MASP-2 kizárólagos 

aktivátora. C4 komponens hasítására egyedül csak a MASP-2 képes, míg a C3-konvertáz 

másik alegységét (a C2-t) mindkét enzim hasítja. A MASP-3 gátlása nem befolyásolja 

közvetlenül a lektin út aktiválódását. Igazoltuk azonban, hogy a pro-D faktor aktiválása révén 

a MASP-3-nak döntő szerepe van az alternatív út beindításában.  

Következtetések: A lektin út aktivációt akár a MASP-1 akár pedig a MASP-2 gátlásával teljes 

mértékben meg lehet akadályozni. A MASP-3 hosszú távú gátlásával az alternatív út 

aktivációja szorítható vissza. 
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Bevezetés: A diagnosztikus vagy terápiás célra alkalmazott nanokészítmények klinikai 

hatékonysága nagymértékben megnőtt, ezzel együtt új biztonsági problémák merültek fel. 

Érzékeny egyedeknél már az első kezelés során jellegzetes kardiopulmonális tünetek láthatók, 

esetenként szívleállás és anafilaxiás sokk is kialakulhat. A jelenség hátterében a komplement 

(C) aktiváció által kiváltott pszeudoallergia (CARPA) áll. A CARPA kísérleti vizsgálatára 

rutinszerűen a sertés modellt alkalmazzák. A tünetek nagyon hasonlóak az emberéhez, és 

alacsony hatóanyag dózissal kiválthatók. Emellett azonban felmerült az igény egyszerűbb és 

olcsóbb modellek kidolgozására. Jelen kísérleteinkben az általunk kifejlesztett patkány 

CARPA modellt mutatjuk be. 

Anyag és módszer: Hím Wistar patkányokat thiobutabarbitallal (120 mg/kg i.p.) elaltattunk, 

az a. és v. femoralisba, az a. carotisba, ill. néhány esetben a v. jugularison keresztül a jobb 

kamrába polietilén kanült vezettünk. A tesztanyagokat (zymosan (Z), 10 mg/kg; kobra venom 

faktor (CVF), 12.5 IU/kg; AmBisome (liposzómás amfotericin B-t tartalmazó késztmény, A), 

22 mg foszfolipid/kg) i.v. bolusban adtuk be. A tesztanyagok adásakor 0-1-3-5-10-30 percnél 

vérmintákat vettünk. Az artériás vérnyomást, ill. a jobb kamrai nyomást folyamatosan 

regisztráltuk. A C aktiválás mérésére antitesttel érzékenyített birka vvs-eken alapuló 

hemolízis esszét (CHA) alkalmaztuk. A komplement C3 fogyást SC5b-9 konverzió után Pan-

C3 teszttel, a TXB2 meghatározást ELISA kittel végeztünk. A hematológiai változásokat 

Abacus készülékkel (Diatron) analizáltuk. 

Eredmények: A direkt C aktiváló referens anyagok (Z és CVF) beadása után a vérnyomás 

csökkent, 10 perccel a kezelés után jelentős hipotenzió alakult ki, ami a 30. percre részben 

rendeződött. A hemolízis teszt jelentős C fogyást jelzett, a C3 szint szignifikánsan csökkent. 

A legnagyobb csökkenés a CHA esetén 10 percnél volt, később a CHA ill. C3 szintek már 

nem változtak. Nagymértékű leukopénia és trombocitopénia alakult ki, ezzel párhuzamosan a 

TXB2 koncentráció nőtt. A változások az 5. percben érték el a maximumot. A jobb kamrai 

szisztolés nyomás emelkedett, ez pulmonális hipertenzió kialakulására utalt. Az A hasonló, de 

kevésbé jelentős változásokat hozott létre. A hemolízis teszttel mért átlagos Cfogyás és az 

átlagos C3 fogyás között szignifikáns korrelációt tapasztaltunk. Hasonló, A kezelés után 

különösen szorossá váló korrelációt találtunk a vérnyomás és az átlagos CHA fogyás között. 

Következtetés: Jelen vizsgálatainkban liposzómákkal kezelt patkányokban a CARPA-ra 

jellemző vérkeringési, pulmonális és hematológiai változásokat, ill. a komplement rendszer 

aktivációját találtuk. Bár a patkány modell érzékenysége a sertésénél jóval kisebb, a CARPA 

mechanizmusának vizsgálatára, és biztonsági vizsgálatokra is kiválóan alkalmas.  

Támogatás: EU project FP7-NMP-2012-LARGE-6-309820 (NanoAthero). 
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Célkitűzés: A nanogyógyszerekkel, ezen belül a liposzómás készítményekkel okozott, 

esetenként súlyos pszeudoallergiás mellékhatások kivédése ma is egy fogós feladat. Korábban 

kimutattuk, hogy a standard tesztállat, a sertés mellett a patkány is alkalmas a komplement 

aktiváció-függő pszeudoallergia (complement activation-related pseudoellergy, CARPA) 

mechanizmusának tesztelésére, de csak lényegesen magasabb liposzóma dózisok alkalmazása 

esetén. Jelen vizsgálatokban olyan liposzómás készítmények hatását vizsgáltuk egéren, 

amelyek emberben, setésben és patkányban is súlyos CARPA reakciót okoznak, és a direkt 

komplement aktiváló zymosan, egy gomba sejtfal készítmény hatásához hasonlítottuk ezeket. 

Módszerek: A liposzómás készítmények közül kettő, az Abelcet és az AmBisome 

gyógyszerkészítmények amphotericin B-t tartalmaznak, a harmadik egy multilamelláris, 

magas koleszterint (70 %) tartalmazó, saját készítésű liposzóma (HCL) volt. A kísérletek 

során egyrészt mértük a jugularis vénába beadott anyagok hatását a vérnyomásra a nyaki 

ütőérben, pentobabitallal (60 mg/kg i.p.) altatott hím NMRI egerekben. A másik kísérletben 

az állatokat cervikális diszlokáció után a véna cava átvágásával elvéreztettük. Vizsgáltuk a 

vérképet (Abacus, Diatron Kft.), mértük a komplement aktivitást birka vörösvértest 

hemolitikus teszten (CHA), a C3a koncentrációt egér specifikus ELISA (TECOMedical, AG, 

Sissach, Switzerland) és Pan-specifikus C3 teszt (Pan-C3, Quidel Co. San Diego, CA, USA) 

segítségével, valamint a plazma tromboxán B2 koncentrációt (TXB2, Cayman Chemical, Ann 

Arbor, USA). 

Eredmények: A zymosan (30 mg/kg i.v.) először jelentős vérnyomás emelkedést okozott, 

amelynek maximumát 3-5 perccel a kezelés után mértük, majd a vérnyomás gyorsan csökkent 

és már a 8.-10. percre hipotóniás sokk alakult ki. Zymosan beadása után 5 perccel a 

hematokrit emelkedett, a fehérvérsejt és vérlemezke szám csökkent. A komplement aktivitás 

(CHA) 30 %-kal csökkent, a Pan-C3 koncentráció 30 %-kal emelkedett, a C3a koncentráció a 

négyszeresére nőtt, a TXB2 koncentráció megduplázódott. A liposzóma preparátumok 

kizárólag 8-12 percig tartó vérnyomás emelkedést okoztak. A liposzómákkal okozott 

vérnyomásváltozások jelentősen különböztek, a hatékonyság sorrendje az alábbi volt: Abelcet 

(30 mg/kg i.v.) >AmBisome (300 mg/kg, i.v.) > HCL (300 mg/kg i.v.). Az Abelcet 

csökkentette a vérlemezke számot, és az Abelcet és az AmBisome emelte a TXB2 

koncentrációt. Egyik liposzóma kezelés után sem változott a komplement aktivitás (CHA), a 

Pan-C3 és a C3a koncentráció. 

Konklúzió: A vizsgált liposzóma készítmények eltérő mértékű, de súlyos pszeudoallergiás 

reakciót okoztak egérben, amelynek főbb tünetei, a vérnyomás emelkedés, a vérlemezke szám 

csökkenés és a TXB2 koncentrációemelkedés a CARPA reakciót általánosan jellemző 

változások. A komplement aktiváció teljes hiánya meglepő megfigyelés, ami a mellékhatások 

a többi fajtól eltérő mechanizmusára utal, és további vizsgálatokat igényel.  
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ANTI-PEG ANTITESTEK: NYOMOZÁS EGY KÉRETLEN VAKCINA ÜGYÉBEN 

Kozma Gergely Tibor
1,2

, Mészáros Tamás
1
, Vashegyi Ildikó 

2
, Őrfi Erik

1
, Dézsi László

1
, 

Urbanics Rudolf 
1,2

, Szebeni Janos
1,2,3

 

1
Nanomedicina Kutató és oktató Központ, Semmelweis Egyetem, 

2
SeroScience Kft., 

Budapest 
4
 Nanobiotechnológiai és Regenerative Medicina Intézet, Egészségtudományi Kar, Miskolci 

Egyetem, Miskolc, 

A különféle gyógyszerek és azok hordozói ellen fellépő immunogenitás jelentősen 

befolyásolhatja a farmakokinetikát és a – komplement rendszer aktiválása révén – 

komplement aktivációval kapcsolt pszeudoallergia (Complement Activation-Related Pseudo 

Allergy, CARPA) kialakulásához vezethet. Ezek a folyamatok különösen hangsúlyosak a 

nano-méretű gyógyszerhordozók, ill. a biológikumok i.v. alkalmazása során, amelyek 

specifikus gyógyszer ellenes ellenanyagok (ADA, anti-drug antibodies) nélkül is hatékony 

komplement rendszeraktiválók, mivel a szervezet ősi, veleszületett védőmechanizmusát 

„emlékeztetik” a betolakodó vírusokra, baktériumokra. Ezeket a struktúrákat ugyanakkor, 

pontosan az immunreakciók elkerülése céljából, gyakran próbálják polietilén glikol láncok 

(PEG) mögé rejteni. Kutatásaink legfőbb célja annak vizsgálata volt, hogy a napjainkban 

egyre gyakrabban használt PEG valóban elég hatékony védelmet nyújt-e a komplement 

aktivációs folyamtok elkerülése érdekében. 

Vizsgálatainkhoz a CARPA tanulmányozásának legfontosabb modell állatát, a házi sertést 

választottuk, amelyet i.v. PEG-gel fedett liposzómális doxorubicinnel (Doxil®), vagy annak 

hordozójával (DOXEBO) kezeltünk. (Mind a teljes, mind a részleges készítményről ismeretes 

volt, hogy képes CARPA-val kapcsolatos immunválaszt előidézni malacban és emberben 

egyaránt.) A malacok vérében mért anti-PEG ellenanyag szintet az i.v. kezelések által 

kiváltott kardiovaszkuláris változások fényében vizsgáltuk, amellyel a CARPA súlyosságára 

lehet következtetni. 

A kísérleti állatokban már a kezelés megkezdése előtt jelentős mennyiségű PEG-re specifikus 

természetes antitestet mutattunk ki, amely depléciója hatékony védelmet nyújtott az i.v. bolus 

kezelések során megfigyelhető CARPA ellen. Ugyanakkor már három nappal az i.v. kezelés 

után erős anti-PEG IgM válasz volt mérhető, amely a 7-9 nap tetőződött, majd kb. 6 hét 

elmúltával csengett csak le. Ezalatt az idő alatt viszont a PEG-ilált liposzóma tolerálható 

szintű CARPA hatása letális anafilaxiás sokkba csapott át. 

A DOXEBO kezelést Doxil-lal kombinálva arra is fény derült, hogy a többszöri Doxil kezelés 

miért nem okoz hasonló tüneteket a humán gyógyításban. Eredményeink alapján a Doxil 

erősen citotoxikus volt azokra az IgM-et termelő lép B sejtekre, amelyek T sejtek segítsége 

nélkül (TI-2) is képesek voltak aktivációra, expanzióra. Kutatásaink egyértelműen felhívják a 

figyelmet a PEG tartalmú gyógyszerek használatának veszélyeire. 
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A pszeudoallergiás, azaz nem IgE által közvetített hiperszenzitív reakciók (HSR) gyakran 

előforduló mellékhatása a liposzómás gyógyszerek és több nano-, és biológiai gyógyszer 

intravénás adásának. Előző tanulmányok kimutatták, hogy ebben a jelenségben nagy szerepet 

játszik a komplement rendszer aktiválódása. Ezért kapta a jeleneség a komplement 

aktivációhoz köthető pszeudo-allergiás reakció (CARPA) nevet. Ismert, hogy a Doxil mellett 

más PEGilált gyógyszer is okozhat CARPA reakciót betegekben, mint például a PEGilált 

liposzómális prednisolon-diszódium-foszfát, a Nanocort. A Nanocort 2-es fázisú klinikai 

vizsgálatok alatt levő készítmény, amit reumás izületi gyulladás, gyulladásos bélbetegség és 

arteriosclerosis ellen használnak. Infuzió előtti és utáni plazma mintákat vettünk kezelt 

betegektől: bizonyos betegek Nanocort kezelést (n=12), más betegek placebo készítményt 

(n=6) kaptak. A tizenkét Nanocorttal kezelt betegből három beteg mutatott CARPA reakciót. 

E tanulmányban a reagáló és nem reagáló betegek mintáit hasonlítottuk össze a placebo 

betegek mintáiban jelen lévő „természetes” anti-PEG IgM szintjük alapján pre-, és poszt i.v. 

A hangsúly azért került az anti-PEG antitestek mérésére, mert előző tanulmányok szoros 

összefüggésekre mutattak ezen antitestek szintje és a CARPA reakció megjelenése között 

malac kísérletek során PEGilált  liposzómákkal. A mintákat általunk kifejlesztett humán anti-

PEG IgM ELISAval mértük. Érdekes módon a CARPÁs betegek anti-PEG IgM titerje 

jelentősen, sok esetben nullára esett az infúzió során. Ugyan csökkenést több nem reagáló 

Nanocortot kapó betegnél is meg lehetett figyelni, de ez nem volt egyértelmű. A placebo 

betegek antitest szintje jelentősen nem változott, bizonyos betegeknél csökkent, másoknál 

növekedett. Igazi trendet nem találtunk.  
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A vas-oxid alapú, megfelelő külső réteggel borított szuper paramágneses részecskéket 

(SPION) kiterjedten használják gyógyszerek célba juttatásában, valamint nagyfelbontású 

mágneses rezonancia vizsgálatokban (MRI). Ezen nanorészecskék klinikai alkalmazása sok 

esetben hiperszenizitvitási reakciót (HSR) vált ki, amit komplement függő pszeudoallergiának 

(CARPA) neveznek. Néhányfajta SPIONt (pl. ferumoxide, ferucarbotran (Resovist®, Bayer 

Healthcare), ferumoxtran-10 (Sinerem®, Guerbet), ill. NC100150) MRI kontrasztanyagként 

alkalmaztak klinikai vizsgálatokban. A ferumoxytolt (Feraheme® or Rienso®, Takeda Ltd.) 

pedig krónikus vesebetegségekben vashiányos állapotok kezelésére használták. 

Hiperszenzitivitási reakciók miatt (ebből 35 halálos kimenetelű volt) azonban a Resovistot és 

a Riensot a piacról vissza kellett vonni. A fenti okok miatt a vas-oxid tartalmú részecskék 

CARPA sajátosságainak megismerése és a reakció kivédése nagy gyakorlati jelentőséggel bír. 

Vizsgálatainkat 20-25 kg súlyú altatott házi sertéseken végeztük. A pulmonális artériás 

nyomást (PAP) és a szisztémás artériás vérnyomást folyamatosan (SAP) követtük. A v. 

femoralisból megfelelő időközönként vérmintákat vettünk. Modellünkben i.v. bolusban adott 

laurilsav/szarvasmarha szérum albumin (LA/BSA) borítású, valamint kétféle méretű dexrán 

borítású vas-oxid tartalmú részecske (SEON Dex-SPION, 80 nm; SEON Dex-USPIO, 30 nm) 

hatásait vizsgáltunk. Direkt komplement aktivátorként zymosant adtunk. 

 Első kísérleti eredményeink szerint 1 mg/kg i.v. LA/BSA SPION adása négyszeres PAP 

emelkedést váltott ki, a SAP értéke sem változott. Ugyanezt a dózist ismételten beadva kisebb 

mértékű PAP emelkedést találtunk (tachyphylaxis). Ezt követően 0.5 mg/kg dózisú zymosan 

az első SPION bolussal megegyező hatást váltott ki. A következő két kísérletsorozatban 

SEON Dex-SPION és SEON Dex-USPIO 0.5 mg/kg and 5 mg/kg egymást követő dózisait 

teszteltük. Egyik részecske sem váltott ki kardiopulmonális (PAP vagy SAP módosító) hatást 

kis-, és nagy dózisban sem. 

Ez a tanulmány a SPION részecskék immunoreaktív hatásait vizsgálta a nagy 

érzékenységű malac CARPA modellben. Korábbi eredményeink és a jelen LA/BSA SPION 

részecskével nyert adatok szerint, a vas-oxid tartalmú részecskék hajlamosak nagyfokú 

CARPA reakció kiváltására. A szintézisút módosítása, és a felszín dextránnal történő borítása 

a SEON Dex-SPION és a SEON Dex-USPIO esetén reakciómentes részecskéket 

eredményezett. Eredményeink nagyfokú előrelépést mutatnak egy klinikailag biztonsággal 

alkalmazható reakciómentes SPION megvalósítása irányában. 

 

 

 


