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 2. oldal 

Bevezetés 

A cilium összetett sejtalkotó, mely lehet motilis és immotilis 

(primer cilium).  A motilis cilium szerepe régóta ismert, 

mint például a nyák eltávolítasa a légutakból, valamint a 

cerebrospinális folyadék továbbítása az agykamra 

rendszeren belül. Sokáig úgy tűnt, hogy a primer cilium, 

mely néhány kivétellel a szervezet összes sejtjén jelen van, 

nem bír kórtani jelentőséggel. Ezzel szemben jelenleg 

rohamosan nő azon közlemények száma, melyek a primer 

ciliumot teszik felelőssé már ismert vagy újonan felfedezett 

betegségek kialakulásáért. Számos elváltozás ezek közül 

jelen van az Oak Ridge Polycystic Kidney (Tg737orpk) 

egerekben. A Tg737orpk mutáns egér volt az első, amit az 

emberi recesszív öröklődésű polycystás vese modeljeként 

használtak és jellemeztek. A  Tg737orpk mutáns egér egy 

random mutagenezis program keretén belül jött létre, 

melynek során a bevitt transgén, a Tg737 gén, intronjába 

épült be, okozva annak meghibásodását. Ezen gén felelős az 

úgy nevezett Polaris fehérje expressziójáért, mely egy 

intraflagelláris transport alkotó és nélkülözhetetlen annak 

normális működéséhez mind a motilis és immotilis 

ciliumokban.   
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A Tg737orpk mutáns egerek fejlődésben jelentősen 

elmaradottak a vad típusú társaikhoz képest, csapzott a 

szőrzetük és minden végtagon megfigyelhető a preaxiális 

polidaktilia. A mutáns egerek mégis a humán recesszív 

polycystás vesebetegséghez leginkább hasonlító cisztás vese 

elváltozássukkal tettek szert népszerűségre a kutatói 

világban. Hisztológiai kísérletek további elváltozásokat 

találtak több szervben és szövetben, mint például a máj és 

hasnyálmirigy utak cisztás tágulata, retina degenerációja, 

kisagyi hipoplázia, agykamrák kóros tágulata és mások, 

melyek meghaladják ezen tézis kereteit.  

E jelen munka célja felderíteni, hogy hogyan vezet a cilium 

mutációja a hydrocephalus kialakulásához a Tg737orpk 

mutáns egerekben. 

 

Célkitűzések  

1. Elsődleges célunk annak kiderítése, hogy mikor 

kezdődik és milyen az agykamra tágulásanak 

folyamata, valamint milyen annak az időbeni 

lefolyása. Ezen utóbbi jól követhető MRI képalkotó 

eljárással. Továbbá, vizsgáljuk, hogy a Tg737 gén 

mutációja milyen morfológiai elváltozásokat 
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eredményez az agykamra falát bélelő ependymán, 

valamint, hogyan befolyásolja a cerebrosinális 

folyadék (CSF) áramlását. 

2. Annak meghatározása, hogy miként változik a 

choroid plexus sejtek morfológiája a Tg737 gén 

mutációnak köszönhetően, továbbá összehasonlítani 

a CSF összetételét mutáns és vad típusú állatokban. 

3. Annak kiderítése, hogy a mutáns egerek CSF 

felhalmozódása az agykamra rendszeren belül 

köszönhető-e a transzport folyamatok 

megváltozásának a choroid plexuson keresztül. 

 

Kísérleti eljárások 

Az alábbiakban leírt kísérletes módszerek mind Tg737orpk 

mutáns és vad típusú egerek párhuzamos vizsgálatára 

értendők. A morfológiai és hisztológiai (immunfluoreszcens 

és hematoxylin-eozin) analíziseket izolált és fixált agyakon 

végeztük. MRI képalkotó eljárással követtük időben a 

hydrocephalus alakulását. Scanning electron microscope–os 

felvételek segítettek a ciliumok morfológiai vizsgálatában, 

míg videofelvételek szolgáltattak információt az agykamra 
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vesebetegség kialakulásában. Végül az ependyma sejteken 

levő aberráns cilium tovább súlyosbbítja a fent leírt 

folyamatot. 
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ependymáján lévő ciliumok funkciójáról. DiI fluoreszcens 

festék injektálása a laterális kamrába segített ellenőrizni az 

aqueductus átjárhatóságát. Egerek agykamra rendszeréből 

izolált CSF–t és choroid plexus szövetet használtuk ion– és 

intracelluláris cAMP eltérés meghatározására.  

A choroid plexus intracelluláris pH változásának mérérsére 

frissen izolált mutáns és vad típusú szövetrészletet egyszerre 

helyeztünk el egy thermoregulált mirkroszkópos kamrába 

úgy, hogy a megfelelő régiók egymással szemben 

helyezkedtek el. A szöveteket üvegpipettákkal rögzítettük. 

Ezen elrendezés tette lehetővé a pHi változasok szimultán 

rögzítését a két szövetben. A szöveteket előzetesen pH–

szenzitív BCECF fluorescens festékkel töltöttük fel. A 

fluoreszcens mikroszkópos kísérlet alatt a kamrán átfolyó 

oldathoz különböző anyagokat adtunk és rögzítettük ezek 

hatását a szövetekre egy kettős–excitációs hullámhosszú 

fluorescens rendszerrel, melyhez Nikon S Fluor 40x 

objektivet használtunk. 
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Eredményeink 

Kísérleti munkánk eredményei alapjan megallapíthatjuk, 

hogy a ciliumok a Tg737orpk mutáns egerek agykamrájában 

súlyosan deformáltak. Ezen elváltozások a ciliumok 

rendezetlen mozgását eredményezik az ependymán, 

következményes CSF pangással a karma rendszeren belül. 

Csakhogy a kóros folyadékgyülem a tágult kamrákkal már 

jelen van a motilis cilium megjelenése előtt, továbbá   az 

aqueduktusz  sincs elzáródva eleinte, sugallva más fakor(ok) 

lehetséges szerepét a kórfolyamat kialakulásában. 

Következő lépésként megvizsgáltuk a cAMP szintjét mutáns 

és egészseges egerek choroid plexusában, minthogy ezen 

intracelluláris molekula bizonyítottan szerepet játszik több 

transzport hámsejt ion–szekréciójának szabályozásában, így 

például a choroid plexus klór csatorna működésében. Mind 

az intracellularis cAMP valamint a CSF klorid ion szintek 

magasabbnak bizonyultak a mutáns állatokban.   

A továbbiakban a choroid plexus transzport folyamataira 

fókuszáltunk és ennek első lépéseként meghatároztuk az 

intracellularis pH-t mutáns és vad típusú egerek choroid 

plexusán. Azt találtuk, hogy a vizsgált mutáns szövetek 

alacsonyabb intracellularis pH-val rendelkeznek.  
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Megvizsgáltuk a nátrium–dependens bikarbonát transzport 

aktivitását, ami szintén emelkedett volt, továbbá a vad 

típusú choroid plexus „mutáns” viselkedésűvé volt 

alakítható dibutyryrl-cAMP hozzáadásával, míg 

megfordítva, H-89 protein kináz A blokkoló használatával a 

mutáns szövet „vad típusúvá” volt alakítható. Mindez erősen 

szuggesztálva transzport zavar fennállását a mutáns choroid 

plexuson keresztül. 

 

Összefoglalás 

Mindent egybe véve, úgy gondoljuk, hogy a hydrocephalus 

a Tg737orpk mutáns egerekben a ciliumok több szinten 

jelentkező működési zavarának az eredménye. Valószínűleg 

a folyamat a choroid plexus ion transzport zavararával indul, 

aminek következménye a CSF túltermelődése. Ez 

szuggesztálja a ciliumok szabályozó szerepét a choroid 

plexus fiziológiai működésében egy jelátviteli láncolat 

részeként, ami károsodott a Tg737orpk cilium mutáns 

állatokban. Ennek erdménye az emelkedett intracelluláris 

cAMP, alacsony pHi és zavart ion transzport a mutáns 

choroid plexusban. A fent leírtakhoz nagyon hasonló 

patomechanizmust tartanak felelősnek a polycystás 


