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1. Bevezetés 

 

A glomeruláris barrier filtrációt meghatározó fizikai alkotói, a vér 

felől az elsődleges filtrátum irányába haladva a következők: 

endotheliális réteg, glomeruláris bazálmembrán és a podocyta réteg. 

A glomeruláris barriert alkotó három réteg egymással 

„kommunikálva” képes változtatni a glomeruláris barrier 

permeabilitását. Annak ellenére, hogy ennek a „kommunikációnak” 

nem minden eleme ismert, bizonyítékok szólnak amellett, hogy a 

podocytákban lévő kontraktilis elemekből álló szerkezet a podocyták 

alakjának és a podocyta lábnyúlványok közötti távolság aktív 

változtatására képes. Ennek élettani szerepe még nem tisztázott, de 

elképzelhető, hogy a glomeruláris kapillárisban létrejövő 

nyomásváltozáshoz való alkalmazkodásban van szerepe.  

Különböző ultrahang által kiváltott akusztikus-mechanikus hatások 

járhatnak átmeneti sejtmembrán permeabilitás megválozásával, 

amely fokozható, mikro buborék alapú ultrahangos kontrasztanyag 

egyidejű alkalmazásával. Ugyanezen módszer felhasználható érfal 

permeabilitás megváltoztatásához is. Kis intenzitású fókuszált 

ultrahang (FUS) expoziciók (szonikáció) mikro buborék alapú 

ultrahangos kontrasztanyag egyidejű alkalmazásával a vér-agy gát 

egyes molekulák számára átjárhatóvá tehető.  

PhD munkám célja volt vizsgálni a glomeruláris barrier akusztikus 

hatásokra való érzékenységét, tisztázni a FUS hatását a tubuláris 

funkcióra, valamint ultrastruktúrális vizsgálatok segítségével 

magyarázatot keresni az általunk megfigyelt változásokra. A kapott 
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eredmények a glomeruláris működés megértésében segíthetnek. 

További kutatómunkával esetleges terápiás felhsználások alapjául 

szolgálhatnak. 
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2. Célkitűzés 

 

2.1 Fókuszált ultrahang és mikrobuborék alapú ultrahangos 

kontrasztanyag egyidejű alkalmazásának a glomeruláris 

filtracióra kifejtett hatásának tisztázása  

Kísérleteink során célul tűztük ki a FUS és a mikrobuborék alapú 

ultrahangos kontrasztanyag glomeruláris permeabilitásra, illetve a 

glomeruláris filtrációra való hatásának tisztázását. 

 

2.1.1 Kimutatható-e változás a FUS kezelést követően a kis és 

nagy molekulasúlyú anyagok clearance-ében 

 

2.1.2 Kimutatható-e változás a FUS kezelést követően a 

tubuláris funkcióban 

 

2.1.3 Kimutathatóak-e a FUS kezelést követően szövettani 

eltérések  

 

2.2 A fókuszált ultrahang kezelés által kiváltott, 

glomeruláris filtrációban bekövetkezett változások alkalmazott 

ultrahangos energia függésének tisztázása 

Számos adat támasztja alá a FUS kezelés során alkalmazott 

ultrahang energiafüggő hatását a vér-agy gát áteresztőképességének 

növelése esetén. A nagyobb energiájú FUS kezelés hatására, a vér-

agy gát megnyitása nagyobb eséllyel következik be, illetve azon 

jelentősebb mennyiségű kemoterápiás gyógyszer juttatható keresztül. 
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Ennek alapján merült fel, a FUS kezelés során alkalmazott ultrahang 

energia függő hatásának vizsgálata a glomeruláris FUS kezelés 

esetén. 

 

2.3 A fókuszált ultrahang és a mikrobuborék alapú 

ultrahangos kontrasztanyag glomeruláris barrierre gyakorolt 

fizikai hatásának tisztázása. 

Bár a FUS pontos hatásmechanizmusa a biológiai membránok 

áteresztőképességének növelésében még nem tisztázott, azonban 

irodami adatok azt támasztják alá, hogy egyes, a membránban 

elhelyezkedő aktív és/ vagy passzív transzportban résztvevő 

csatornák funkcionális aktivitás fokozódása szerepet játszhat a 

folyamatban. Számos adat gyűlt össze annak megerősítésére is, hogy 

az érfalat alkotó sejtek folytonossága meglazul, vagy megszakad. 

Elektronmikroszkópos vizsgálataink során azt vizsgáltuk, hogy a 

FUS kezeléssel kapcsolatba hozható-e a glomeruláris barrier bármely 

elemének struktúrális eltérése. 
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3. Módszerek 

 

3.1.1 A fókuszált ultrahang hatása a vese permeabilitására 

Ebben a vizsgálatban 17 egészséges új-zélandi, fehér nyúl (hím) bal 

oldali veséjét kezeltünk fókuszált ultrahanggal, mikrobuborék alapú 

ultrahangos kontraszt anyag egyidejű adása mellett. Az állatok jobb 

veséje szolgált kontrollként.  

A vizsgálatban három energiaszintet használtunk és eszerint 

csoportosítottuk az állatokat. A három akusztikus energia csoport a 

következő volt: 0,4 W (6 állat), 0,9 W (6 állat) és 1,7 W (5 állat). 

Ezekben a vizsgálatokban 15 szonikációt alkalmaztunk. Három 

állaton végrehajtottuk a kísérlethez szükséges sebészi beavatkozást 

valamint elvégeztük a méréseket, de ezeket az állatokat nem kezeltük 

ultrahanggal, ezek az állatok alkották a kontroll csoportot.  

Sebészi beavatkozás 

Altatásáukhoz Xylazine-t és Ketamin-t használtunk. Infuzióhoz az 

állatok fülvénáját használtuk, a vérnyomásmérés véres úton a bal 

oldali a. carotison történt.  A jobb oldalon, haránt irányú metszésből 

felkerestük a jobb urétert, lefutásának alsó harmadában. Az uréter 

hólyag felé vezető útját lekötöttük, majd az uréterbe katétert 

helyeztünk, amely a jobb veséből százmazó vizeletet gyűjtötte össze. 

Bal oldalon haránt irányú metszésből felkerestük a bal vesét. A vesét 

a keringés és vizelet áramlás megtartása mellett a testüregből 

előemeltük. A hólyagba katétert vezettünk, amelynek célja a bal 

veséből származó vizeletet összegyűjtése volt.   
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3.1.2 Energia függő glomeruláris filtráció változás fókuszált 

ultrahang és ultrasonográfiás kontraszt anyag együttes 

alkalmazása alatt  

Ebben a vizsgálatban 16 egészséges új-zélandi nyúl (hím) bal oldali 

veséjét kezeltünk fókuszált ultrahanggal, mikrobuborék alapú 

ultrahangos kontraszt anyag egyidejű adása mellett. Az állatok jobb 

veséje szolgált kontrollnak. 

A vizsgálatban három energiaszintet használtunk és eszerint 

csoportosítottuk az állatokat. A három akusztikus energia csoport a 

következő volt: 0,4 W (5 állat); 0,9 W (6 állat) és 1,7 W (5 állat). 

Ezekben a kísérletekben 30 szonikációt alkalmaztunk. Négy állaton 

végrehajtottuk a kísérlethez szükséges sebészi beavatkozást valamint 

elvégeztük a méréseket, de ezeket az állatokat nem kezeltük 

ultrahanggal, ezek az állatok alkották a kontroll csoportot. 
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3.2.1 A kísérletek időrendi leírása 

3.2.1.1 A fókuszált ultrahang hatása a vese kis és nagy molekula 

filtrációjára 

Ezen kísérletekben az állatok előkészítése és a sebészeti beavatkozás 

megközelítőleg 90 percet vett igénybe. Az állatokat ezt követően a 

kezelőasztalra helyeztük és 30 percig vártunk a kísérlet elkezdésével. 

A kísérlet alatt összesen 13 frakcióban gyűjtöttünk vizeletet, minden 

frakció gyűjtése 15 percet vett igénybe. 

 

3.2.1.2  Energia függő glomeruláris filtráció változás fókuszált 

ultrahang és ultraszonográfiás kontrasztanyag együttes 

alkalmazása alatt  

Ezekben a kísérletekben a vizeletet 20 perces frakciókban gyűjtöttük 

és minden frakció félidejében a carotis katéteren keresztül vért 

vettünk az állatoktól. Az első mintavétel szolgálta a kezelés 

megkezdése előtti funkcionális állapot felmérését. Ezekben a 

kísérletekben a FUS kezelés 60 percig tartott és mivel ezek a 

kísérletek a FUS kezelés akut hatásainak vizsgálatát szolgálták 

összesen 4 mérést végeztünk. 

 

3.2.2 A kezelőasztal 

Az állatokat egy általunk készített kezelőasztalra helyeztük. A 

kezelőasztal részei a következők voltak. Műanyag, víz tárolására 

szolgáló tartály, a víztároló tartály kétrétegű teteje. A kísérletben 

vizsgált állatot a víztároló tartály tetejére helyeztük. A kezelőasztal 

további elemei a következők. Fókuszált ultrahang transzducer, a 



 9 

transzducer mozgatását biztosító kézi beállító egység, valamint az 

ultrahang sugár vezérlését szolgáló személyi számítógép, funkció 

generátor, erősítők, teljesítménymérő, analóg-digitális átalakító. A 

kísérletek előkészítése során a víztároló tankot feltöltöttük hideg 

desztillált vízzel, majd ezt a vizet gázmentesítettük. Amint az állatot 

a kezelőasztalra felhelyeztük, annak bal veséje a műanyag tartály 

kétrétegű tetejében, helyezkedett el. A rétegek között 37ºC-on tartott 

viz biztosította a vese állandó (fiziológiás) hőmérsékleten tartását.   

 

3.2.3 A fókuszált ultrahang 

3.2.3.1 A transzducer 

Az akusztikus erőtér létrehozásához gömb felszínű transzducert 

használtunk. A transzducer házilag készítettük, a jellemzői az 

alábbiak voltak: frekvencia: 260 kHz, átmérő/gömb felszín arány: 

10/8 cm. 

 

3.2.3.2 A szonikációk - A fókuszált ultrahang hatása a vese kis 

és nagy molekula filtrációjára 

Minden kezelési pont (szonikáció) harminc 10 ms pulzusból állt, az 

ismétlési frekvencia 1 Hz volt. Tizenöt célpontot kezeltünk. 

 

3.2.3.3 A szonikációk – Energia függő glomerularáris filtració 

változás fókuszált ultrahang és ultrasonográfiás kontraszt anyag 

együttes alkalmazása alatt 

A szonikációk frekvenciája megegyezett a korábbi kísérletekben 

használttal. Az első 15 szonikációt a korábbi kísérletekkel 
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megegyező módon helyeztük el (3.2.3.2 fejezet). A további 15 

szonikációt a képalkotó ultrahang visszajelzése alapján azon 

szonikációk közé helyeztük el, amelyekről megállapítottuk, hogy a 

vese térfogatának megfelelően helyezkedtek el. 

 

3.2.4 A mikrobuborék alapú ultrahangos kontrasztanyag 

Minden egyes szonikáció megkezdésekor egy, 10 µl/kg gáz alapú 

ultrahangos kontraszt anyagot juttattunk intravénásan a vizsgált 

állatba.  

 

3.2.5 Funkcionális vizsgálatok 

3.2.6.1 Vér és vizeletgyűjtés, a minták feldolgozása 

A kísérletek során gyűjtött vizelet és vérmintát centrifugáltuk, majd a 

felülúszót a fluoreszcens és laboratóriumi vizsgálatokhoz használtuk. 

 

3.2.6.2 Glomeruláris méret szelektivitás vizsgálata 

A kísérlet során két alkalommal, az állatoknak fluorescens dextrán 

oldatot adtunk (3000 Da és 70 000 Da). Az első injekciót az első 

mintavételt követően, a másodikat pedig a FUS kezelés után adtuk 

be. 

 

3.2.6.3 A laborparaméterek mérése 

A vizelet és a plazma kreatinin, nátrium, foszfát és a vizelet fehérje 

koncentrációkat, gamma-glutamyltransferase (GGT) aktivitást rutin 

laboratóriumi módszerek segítségével mértük. 
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3.2.6.4 A glomeruláris filtrációs ráta kiszámítása 

A glomeruláris filtrációs ráta kiszámításához a kreatinin clearance 

meghatározását használtuk fel. 

 

3.2.6.5 A proteinúria, tubuláris funkció megbecsülése  

Minden vizeletfrakcióból meghatároztuk a fehérje/kreatinin és GGT/ 

kreatinin arányt. Ezen kívül meghatároztuk a frakcionált 

nátriumürítés (FENa%), illetve a tubuláris foszfát reabszorpció 

mértékét. 

 

3.2.7 Szövettani vizsgálatok 

A szövetmintákat perjódsavas Schiff reakcióval (PAS) és hematoxillin 

eozinnal (HE) festettük meg. A szöveti károsodás (glomeruláris és a 

tubuláris károsodások, illetve a vaszkuláris károsodás) mértékét 

minősítettük. 

 

3.2.8 Elektronmikroszkópos vizsgálatok 

Elektronmikroszkópos feldolgozásra ultravékony metszeteket  

készítettünk, majd ezeket traszmissziós elektronmikroszkóp 

segítségével dolgoztuk fel. A podocyta távolságokat az 

elektronmikroszkópos képeken, az AMT image capture engine 

szoftverrel mértük meg. 

 

3.2.9 Az adatok statisztikai elemzése 

Minden kísérleti állatban, az összes frakcióban meghatároztuk a bal 

(kezelt) és a jobb (kontroll) vese funkcionális paramétereinek 
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hányadosát. Ezeket a későbbiekben relatív dextrán, kreatinin 

clearance, vizelet áramlás, stb. névvel jelöltük.  

Vizsgálatainkban a Kolgomorov-Smirnov tesztet használtuk annak 

eldöntésére, hogy a méréseink normál eloszlást mutatnak-e.  

A vizsgálataink során mind a FUS által kiváltott hatás, mind ezen 

hatás átmeneti voltának statisztikai szignifikanciájának igazolására 

páros t-póbát használtunk. A különbségeket szignifikánsnak 

tartottuk, ha p < 0,05. A podocyta távolságok összehasonlítását 

kétmintás t-próbával végeztük. A podocyta távolságok közötti 

különbéget szignifikánsnak ítéltük, ha p < 0,05. Az adatok 

statisztikai elemzését a SPSS 17.0 statisztikai program segítségével 

végeztük. 
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4. EREDMÉNYEK 

 

4.1 A glomeruláris permeabilitás és a glomeruláris filtráció 

vizsgálata 

4.1.1 A glomeruláris permeabilitás vizsgálata 

A FUS kezelés alatt és közvetlenül utána, a relatív dextrán 70 000 

Da clearance-ben 1,54-; 1,56-; és 1,70-szeres emelkedést találtunk. 

Ezek a növekedési értékek egyenként megfeleltek a 0,4 W; 0,9 W; 

1,7 W akusztikus energia csoportoknak. A relatív dextrán 70 000 Da 

clearance-ben bekövetkezett növekedést 1,41-; 1,43-; és 1,63-szeres 

vizelet mennyiség emelkedés kísérte. Ezeket az arányokat 

szignifikánsan nagyobbnak találtuk (p<0,05), mint a FUS kezelés 

megkezdése előtti értékeket. A FUS kezelés után a relatív dextrán 

70000 Da clearance és a relatív vizelet produkciós arányok nem 

különböztek szignifikánsan a FUS kezelést megelőző értékektől. 

 

4.1.2 A glomeruláris filtráció vizsgálata 

A különböző akusztikájú csoportok megkülönböztetése nélkül 

vizsgált változás mind a relatív kreatinin, mind a relatív 3 000 Da 

dextrán clearance esetében (1,23-szoros) szignifikáns növekedés volt 

(p<0,05). A FUS kezelést követő relatív kreatinin és 3 000 Da 

dextrán clearance értékek nem különböztek szignifikánsan a FUS 

kezelést megelőző értékektől. 

 

4.2 A proteinúria és a tubuláris funkció vizsgálata  

4.2.1 A proteinúria vizsgálata  
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A FUS kezelést nem követte szignifikáns vizelet protein/kreatinin 

hányados emelkedés a 0,4 W akusztikus energiájú csoportban. A 0,9 

W akusztikus energiájú csoportban a  protein/kreatinin hányadost 

szignifikánsan magasabbnak találtuk a FUS kezelést követően, mint 

előtte, de az emelkedett érték a normál tartományon belül maradt. 

A legnagyobb (1,7 W) akusztikus energiájú csoportban a relatív 

protein/kreatinin hányados szignifikánsan emelkedett volt és ez az 

érték meghaladta a normál tartomány felső értékét. Az emelkedett 

relatív protein/kreatinin hányados 45 perccel a FUS kezelés 

befejezése után visszatért a normál tartományba. 

 

4.2.2 A tubuláris funkció vizsgálata 

A tubuláris funkció követésére a relatív FENa%-ot, a relatív TRP%-

ot és a relatív vizelet GGT/kreatinin hányadost használtuk. Jelentős 

változást ezen paraméterek közül a relatív FENa%-ban tapasztaltunk 

a két nagyobb (0,9 W és 1,7 W) akusztikus energiájú csoportban 

(csoportonkénti átlag: 1,27 és 1,24; p<0,05). Az FENa% visszatért a 

normál tartományba 30 perccel a FUS kezelés befejezése után. 

 

4.3 Szövettani eredmények 

A hagyományos HE festéses szövettani feldolgozás során ép 

struktúrát találtunk a két kisebb akusztikus energiájú csoportban (0,4 

W és 0,9 W). A legnagyobb akusztikus energiájú csoportban (1,7 W) 

fokálisan 1-2 tubulusban számos vörösvérsejtet találtunk. Az 

intersticium minden vizsgált metszetben ép volt.  
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A PAS festés mindhárom FUS kezelt csoportban megtartott 

proximális tubuláris kefeszegélyt mutatott. A tubulusokban 

abnormális anyagot nem talaltunk. 

 

4.4 A FUS kezelés során tapasztalt akusztikus emisszió 

A kavitációs detektor segítségével az egyes szonikációk során 

keletkező, a buborék alapú ultrahangos kontrasztanyagtól származó 

“buborék aktivitást” követni tudtuk. A szonikációk jelentős részében 

ilyen „buborék aktivitás” megfigyelhető volt. Ezen aktivitások során 

a passzív kavitációs detektoron, a spectral energián, a rezonáns 

frekvencia körül nagy növekedés volt látható. Ilyen aktivitást nem 

tapasztaltunk, ha a szonikációs célpont a vízben volt. 

 

4.5 A relatív kreatinin clearance növekedés és az alkalmazott 

akusztikus energia kapcsolata 

A 30 szonikációt tartalmazó kísérletekben FUS kezelés alatt, az 

átlagos relatív kreatinin clearance-ben a FUS energia csoportoknak 

megfelelően (0,4 W; 0,9 W és 1,7 W) 1,06-; 1,34-; és 1,88-szoros 

emelkedést talátunk, amely a 0,9 W-, és az 1,7 W csoportban 

szignifikáns volt (p<0,05). A megfigyelt kreatinin clearance 

növekedés az alkalmazott energia függvényében változott (R2= 

0,998). 

 

4.6 Proteinuria és a tubuláris funkció vizsgálata 

Ebben a vizsglatban a FUS kezelést szignifikáns átlagos, relatív 

protein/kreatinin hányados emelkedés kísérte mindhárom 
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alkalmazott FUS energia mellett (p<0,05), amely az 1,7W 

csoportban meghaladta  a kontrol csoporton meghatározott normál 

értéket. A tubuláris funkciót vizsgáló paraméterekben szignifikáns 

változást nem találtunk. 

 

4.7 Az ultrastruktúrális feldolgozás 

A vesék ultrastrukurális (elektronmikroszkópos) feldolgozása során, 

a FUS kezelésre kreatinin clearance emelkedéssel válaszoló 

állatokban, szignifikáns, akusztikus energa függő növekedést 

találtunk a podocyta távolságban (1,63; 1,66 és 1,72), mindhárom 

alkalmazott FUS energia mellett (p<0,01). Azokban az állatokban, 

ahol a FUS kezelést nem kísérte a kreatinin clearance emelkezése, 

nem talaltunk a podocyta távolságban eltérést a kontroll állatokhoz 

viszonyítva. 
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5. Következtetések 

 

1. Fókuszált ultrahang és mikrobuborék alapú ultrasonográfiás 

kontrasztanyag együttes alkalmazásával a kreatinin clearance és 

a 3000 Da molekulatümegű dextran clearance növelhető 

egészséges vesében. 

 

2. Fókuszált ultrahang és mikrobuborék alapú ultrasonográfiás 

kontrasztanyag együttes alkalmazásával a 70 000 Da 

molekulatömegű dextrán (amely normál körülmények között 

alig lép át a glomeruláris membránon) clearance és a 

percdiurézis növelhető egészséges vesében. 

 

3. A FUS kezelés átmeneti proteinuria növekedéssel járt együtt. Az 

általunk vizsgált két alacsonyabb eneriájú FUS kezelés által 

okozott proteinuria fokozodás a normál tartományon belül 

maradt.  

 

4. A FUS kezelés nem okozott jelentős eltérést tubuláris funkciót 

mérő paraméterekben.  

 

5. A fénymikroszkópos vizsgálat szerint a FUS kezelés nem okoz 

struktúrális eltérést sem a kortikális, sem a medulláris 

állományban. 
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6. Az elektronmikroszkópos vizsgálatok alapján a FUS kezelést 

követően, egészséges vesében, a podocyta távolság megnőtt, 

amely kapcsolatban lehet a glomeruláris filtrációban megfigyelt 

változásokkal. 

 

7. A szonikációk számának növelésével, és az egyidejű képalkotó 

ultrahang bevezetésével a FUS kezelés glomeruláris 

ultrafiltrációra gyakorolt hatása növelhető volt.  

 

8. A FUS mikrobuborékos ultrasonográfiás kontrasztanyag 

együttes adása mellett akusztikus energiafüggő hatást vált ki a 

glomeruláris ultrafiltrációban. 
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