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Bevezetés 

 

A központi idegrendszer zavartalan működéséhez elengedhetetlen a plazma 

összetevőkben végbemenő változásoktól védett, jól szabályozott extracelluláris 

környezet. A központi idegrendszerben a plazma és az intersticiális tér közötti 

szabad diffúzió és filtráció nagymértékben korlátozott. A vér-agy gát felelős a 

transzkapilláris transzport folyamatok ezen szoros kontrolljáért. A vér-agy gát fő 

összetevői az agyi endothelsejtek. Több fontos tulajdonságukban is különböznek 

a szisztémás endothelsejtektől, melyeknek lényeges szerepe van az alacsony 

permeabilitás létrehozásában. Alacsonyabb a pinocytotikus aktivitásuk, 

kevesebb pinocytotikus vezikulát tartalmaznak, valamint fejlett, megszakítások 

nélküli réskapcsoló struktúrákkal, tight junction-okkal rendelkeznek, melyek 

lezárják a szomszédos endothelsejtek közötti réseket, ezzel meggátolva a 

paracelluláris diffúzióját és filtrációját vízoldékony molekuláknak 

A vér-agy gát megnyílása az idegi működések zavarát okozhatja. Továbbá, 

mivel az agyi extracelluláris térben nincsenek fehérjék, a vér-agy gát károsodás 

következtében kiáramló fehérjék vazogén agyödémát okozhatnak, ami súlyos 

esetben halálhoz vezethet. A vér-agy gát károsodása és a következtében 

kialakuló agyödéma számos idegrendszeri betegség velejárója és súlyosbítója, 

így például az agyi keringési elégtelenséggel járó kórképeké is. Az agyi 

ischémiát követő reperfúzió is vér-agy gát károsodással, a vér-agy gát kétfázisú 

megnyílásával jár, súlyosabb esetben agyödémável, hemorrhágiás 

transzformációval szövődik.  

A réskapcsoló struktúráknak alapvető szerepük van a vér-agy gát 

áteresztőképességének korlátozásában. A tight junction fontos elemei a 

transzmembrán fehérjék, a claudinok és az occludin. Az occludin két 



extracelluláris hurokkal rendelkezik, ezek áthidalják az intercelluláris teret és 

lezárják az utat a paracelluláris anyagmozgás előtt. Fontos szerepét tükrözi az 

alacsony kapilláris permeabilitás fenntartásában, hogy csökkent expressziója a 

vér-agy gát elégtelenségével jár együtt. A másik fontos réskapcsoló struktúra az 

adherens junction, ami a szomszédos sejtek összekapcsolódását stabilizálja. Bár 

elsősorban a tight junction felelős az alacsony paracelluláris permeabilitásért, az 

adherens junction károsodása is a vér-agy gát áteresztőképességének 

fokozódásához vezethet.  

Prekondicionálás során, egy a sejtpusztulást okozó hatás előtt alkalmazott 

subletális inger védelmet eredményez a későbbi sejtkárosodás ellen. A 

prekondicionálás hatásosan alkalmazható az ischémiás sérülés mérséklésére több 

szervben.  Védő hatásának van egy korai fázisa, mely a kiváltó inger 

alkalmazását követően 1-3 óráig tart és egy késői fázisa, ami 12-24 óra múlva 

jelentkezik és 2-3 napig tart. Kísérletesen bizonyították, hogy a vér-agy gát is 

prekondicionálható. Prekondicionálásra, ezen keresztül ischémiás tolerancia 

kiváltására többféle, amúgy sejtkárosító hatás alkalmas (pl.: oxidative stressz, hő 

sokk), valamint a prekondicionálás során kialakuló rezisztens fenotípus 

létrejöttéért felelős jelátviteli utak aktiválása is. A mitokondriális ATP-szenzitív  

kálium csatornák (mitoKATP)  aktiválódásának lényeges szerepet tulajdonítanak 

a prekondicionálás létrehozásában. A mitoKATP csatorna nyitó diazoxiddal több 

vizsgálatban tudtak prekondicionálást kiváltani.    

A nukleáris enzim poly(ADP-ribóz) polymeráz (PARP) a DNS lánc 

szabadgyökök okozta töréseit ismeri fel. A károsodott DNS-hez kötődve 

homodimereket képez, majd a nikotinamid adenin dinukleotid (NAD
+
) 

nikotinamidra és ADP-ribózra történő bontását katalizálja. Az utóbbiból 

poly(ADP-ribóz) polimereket képez, melyeket nukleáris acceptor fehérjékhez 

köt. Fontos szerepe van a DNS repair megfelelő működésében, de túlműködése 

a sejtkárosodást fokozó széleskörű változásokat eredményez. A sejtek NAD
+
 



and ATP tartalékainak kimerítése által, azok pusztulását okozhatja, fokozza a 

gyulladásos gének transzkripcióját, valamint pro-apoptotikus jelátviteli utak 

aktiválódását. A sejthalálban játszott lényeges szerepének bizonyítékaként, a 

PARP enzim aktiválódásának a gátlásával számottevő védelem érhető el például 

az ischémiás károsodás ellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Célkitűzések 

 

Kíséreleteink célja a vér-agy gát vizsgálata volt agyi keringési 

elégtelenséggel járó kórképekben, így vérzéses sokkban és globális agyi 

ischémia/reperfúziót követően. Vizsgálni kívántuk a vér-agy gát megnyílás 

lehetséges mechanizmusát, különös tekintettel a réskapcsoló struktúrákban 

bekövetkező változásokat. Ezenkívül vizsgálni kívántunk az agyi 

ischémia/reperfúzió okozta vér-agy gát károsodás mérséklésére alkalmas védő 

mechanizmusokat. Bár a parenchimális károsodás csökkentésére már 

alkalmasnak találtattak, hatásukat az agyi mikroerekre és a vér-agy gátra még 

nem vizsgálták.  

 

Kísérleteink célja volt: 

 

1. a vér-agy gát megnyilás mértékének a meghatározása kis- és 

nagy molekulasúlyú anyagokra agyi keringési elégtelenséggel járó 

kórképekben, így a vérzéses sokk különböző fázisaiban, illetve globális 

agyi ischemia/reperfúziót követően. 

  

2. a reperfúziós agyödéma kialakulásának vizsgálata. 

 

3. az agyi endothel sejtekben található réskapcsoló strutúrák 

fehérjéinek expressziójában és lokalizációjában bekövetkező 

változások követése vérzéses sokkban és globális agyi 

ischemia/reperfúziót követően.  

 

 



4. a diazoxiddal végzett prekondicionálás hatásának vizsgálata a 

globális agyi ischemia/reperfúziót követő vér-agy gát megnyílásra és 

agyödémára.  

 

5. a PARP enzim gátló PJ34-gyel végzett elő- és utókezelés 

hatásának vizsgálata a globális agyi ischemia/reperfúziót követően a 

vér-agy gátban fellépő funkcionális és strukturális változásokra, 

valamint az agyödémára.  

 

6. a PARP gátlás gyulladáscsökkentő hatásának vizsgálata a 

feltételezett reperfúziós vér-agy gát védelemben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Módszerek 

 

Három kísérletsorozatot végeztünk: 

 1.  Egy vérzéses sokk modellben vizsgáltuk a vér-agy gát 

permeabilitásának és a réskapcsoló struktúrák szerkezetének változását.  

2.      Egy súlyos globális agyi ischemia/reperfúzió modellben korai 

reperfúzióban vizsgáltuk a vér-agy gát áteresztőképességének változását és a 

diazoxiddal végzett prekondicionálás hatását. 

3.      Egy kevésbé súlyos globális agyi ischemia/reperfúzió modellben 

vizsgáltuk a késői reperfúzióban bekövetkező vér-agy gát permeabilitás és tight 

junction fehérje eltéréseket, valamint a PARP gátlás hatását a reperfúziós vér-

agy gát károsodásra  

 

Kísérletes állat modellek 

Vérzéses sokk modell 

A kísérleteket altatott, hím Wistar patkányokon végeztük. Az artériás 

középnyomást az a. femoralison keresztül történő véreztetéssel 40 Hgmm-re 

csökkentettük. Három kísérleti csoportunk volt: csoport 1: kontroll; csoport 2: 

artériás középnyomás 40 Hgmm-en tartva 15 percig; vérzéses sokk kompenzált 

fázisa és  csoport 3: az artériás középnyomás 40 Hgmm-en tartva, véreztetéssel, 

majd a levett vér fokozatos visszaadásával, amíg a levett vérmennyiség felét 

vissza nem adtuk; vérzéses sokk irreverzibilis fázisa.   

Globális agyi ischemia/reperfúzió modellek  

A kísérleteket altatott, hím Wistar patkányokon végeztük. A globális agyi 

ischémiát bilaterális carotis elzárással és véreztetéssel létrehozott artériás 

hipotenzió kombinációjával hoztuk létre. A súlyos ischémia protkollban az 



artériás középnyomást 35-40 Hgmm-re csökkentettük és aneurizma klippekkel a 

carotisokat 30 percre elzártuk. Reperfúzió során (30min, 4h) a klippeket 

eltávolítottuk és a levett vért visszaadtuk. A kevésbé súlyos ischémia 

protokollban az artériás középnyomást 45-50 Hgmm-re csökkentettük és a 

carotisokat 20 percre zártuk el. A reperfúzió hossza 40 perc, 24 és 48 óra volt.   

 

Kezelések 

Diazoxid prekondicionálás 

Az állatokat három egymást követő napon 6, 20, vagy 40 mg/kg diazoxiddal 

kezeltük intraperitoneálisan. Az utolsó injekció 24 órával az ischémia kezdete 

előtt lett beadva.  Az állatok két csoportját a diazoxid injekciók előtt 20 perccel a 

mitoKATP csatorna blokkoló 5-hydroxydecanoát savval (5-HD) is kezeltük 40 , 

ill. 100 mg/kg dózisban.  

A PARP enzim gátlása 

Az állatokat fiziológiás sóval vagy a PARP gátló, PJ34-gyel (10mg/kg, i.v.)  

kezeltük 40 perccel az ischémia kezdete előtt. Az állatok egy csoportját a 

reperfúzió kezdetén és ismételten 6 órával később oltottuk be(10mg/kg, i.p.).  

 

A vér-agy gát megnyílás mértékének meghatározása  

30 perccel a kísérletek vége előtt (a globális agyi ischemia/reperfúziós 

vizsgálatokban 30 perccel az adott reperfúziós periódus vége előtt) az állatok 4 

ml/kg 2-2 % Evans kék albumin (EB) (molekulatömeg: 67,000 Da) és nátrium 

fluoreszcein (Na-F) (molekulatömeg: 376 Da) oldatot kaptak intravénásan. Az 

állatokat a kísérletek végén perfundáltuk és az agy adott területeiből mintát 

vettünk. A mintákat 50%-os trichlorecetsavban homogenizáltuk, majd 

centrifugáltuk. Az EB tartalom méréséhez a felülúszót ethanollal higítottuk 



(1:3), majd fluoreszcenciáját meghatároztuk (excitáció 620 nm, emisszió 680 

nm). A Na-F tartalom méréséhez a felülúszót 5M NaOH-dal higítottuk (1:0.8), 

majd fluoreszcenciáját meghatároztuk (excitáció 440 nm, emisszió 525 nm). 

  

Agyi víztartalom meghatározása 

Dekapitációt követően nyert agykérgi minták tömegét lemértük, majd 100 

ºC-on, 24 óráig történő szárítást követően a száraz tömeget is meghatároztuk.  

Az agyi víztartalmat a (nedves tömeg-száraz tömeg) / nedves tömeg x 100% 

képlettel számoltuk. 

 

Western-blot  

Izolált agyi mikroereket vagy agykérgi mintákat homogenizáltunk, 

proteináz gátlóval kezeltünk. Azonos mennyiségű fehérjét tartalmazó mintákat 

4-20% SDS-PAGE segítségével szeparáltunk, majd polyvinylidin difluorid 

membránra transzportáltuk. A mintákat anti-cadherin, b-catenin és occludin 

antitestekkel inkubáltuk. A kötött antitesteket chemilumineszcencia segítségével 

tettük láthatóvá és filmen rögzítettük.  

 

Myeloperoxidáz aktivitás vizsgálata 

A gyulladásos sejtek agyszöveti infiltrációját kevésbé súlyos globális agyi 

ischémia/reperfúzióban, PARP gátlást követően határoztuk meg,  egy a neutrofil 

granulocyták azurofil granulumaiban található enzim, a myeloperoxidáz (MPO), 

aktivitásának a mérésével.  Agykérgi minták homogenizálása és centrifugálása 

után az üledéket 0.5% hexadecyltrimethylammonium bromid-ban feloldottuk. A 

mintákat három fagyasztás-felolvasztás ciklust követően ismételten 

centrifugáltuk. A felülúszó MPO aktivitását o-dianisidin dihydroklorid és  

hidrogen peroxid adását követően az o-dianisidin dihydrokloridból, MPO által 



katalizált reakció során keletkező színes termék előállításának a sebességéből 

becsültük.  A minták abszorbcióját mértük 460 nm–en 15 másodpercenként 2 

percig.  

 

Real-Time PCR 

Agykérgi minták RNS tartalmát kereskedelemben kapható RNS izoláló 

rendszerrel kivontuk (Promega, Madison, WI, USA). Real-time
 

reverz 

transzkripciós-polymeráz lánc reakciót (RT-PCR) végeztünk az ABI Prism
 
7700 

Sequence Detection System segítségével intercelluláris adhéziós molekula-1 

(ICAM-1) primer használatával.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eredmények 

 

Vér-agy gát permeabilitás változásai 

Vérzéses sokk 

A vérzéses sokk dekompenzált fázisában a Na-F extravazáció 2-3 szoros 

emelkedését tapasztaltuk az agyban. A vér-agy gát permeabilitás Na-F-re nem 

változott a sokk kompenzált fázisában és nem láttunk EB extravazáció 

növekedést sem a sokk kompenzált, sem a dekompenzált fázisában.  

Súlyos globális agyi ischémia/reperfúzió, diazoxid prekondicionálás 

A vér-agy gát permeabilitását korai reperfúzióban vizsgáltuk. Mind az EB, 

mind a Na-F tartalom nagymértékben emelkedett ischemia/reperfúziót követően. 

Diazoxid előkezelés dózisfüggően csökkentette az EB áteresztést. Hasonló 

erdményt kaptunk Na-F estében, de a diazoxid hatása itt kisebb mértékű volt. A 

mitoKATP csatorna blokkoló 5-HD adása diazoxid előkezelést megelőzően nem 

emelte az agykérgi EB vagy Na-F permeabilitást.  

Kevésbé súlyos globális agyi ischémia/reperfúzió, PARP gátlás 

40 perc reperfúzió után az EB permeabilitás ne nőtt szignifikánsan. 24 és 48 

óra reperfúziót követően viszont markánsan emelkedett a kontroll állatokéhoz 

képest. A Na-F extravazációja mindegyik vizsgált reperfúziós időpontban 

emelkedett volt és a reperfúzió időtartamával együtt nőtt. PJ34 előkezelés 

szignifikánsan csökkentette mind az EB, mind a Na-F permeabilitást 48 óra 

reperfúziót követően. Pj34 utókezelés 24 óra reperfúziót követően is 

csökkentette a Na-F áteresztőképességét a vér-agy gátnak. 40 perc reperfúziót 

követően nem volt különbség a vér–agy gát permeabilitásában a kontroll és a 

PJ34 kezelt állatok között.  



 

Agyi víztartalom 

Súlyos globális agyi ischémia/reperfúzió, diazoxid prekondicionálás 

Ischémia/reperfúziót követően az agyi víztartalom mind a kontroll, mind a 

diazoxiddal előkezelt állatokban emelkedett. Azonban diazoxid 

prekondicionálás szignifikánsan csökkentette az agyödémát.  

Kevésbé súlyos globális agyi ischémia/reperfúzió, PARP gátlás 

24 óra reperfúzió után nem volt számottevő különbség az agyi 

víztartalomban az álműtött állatokhoz képest. 48 óra reperfúzió után viszont 

nagymértékben emelkedett agyi víztartalmat mértünk. PJ34 kezelés hatására az 

agyödéma szignifikánsan kisebb volt 48 óra reperfúzió után. 

  

Réskapcsoló struktúrák fehérjéinek expressziója 

Vérzéses sokk 

Vérzéses sokkban az occludin expressziója szignifikánsan csökkent, ez a 

csökkenés kifejezettebb volt a sokk dekompenzált fázisában. Hasonló eltéréseket 

találtunk az adherens junction fehérje cadherin expressziójában, azonban nem 

változott a β-catenin expresszió.   

Az occludin expressziójában talált csökkenést immunfluoreszcens 

vizsgálattal is megerősítettük. A kontroll állatokban tapasztalt jellegzetes, 

folyamatos occludinfestődése az ereknek szakadozottá vált a sokk dekompenzált 

fázisában.  

Kevésbé súlyos globális agyi ischémia/reperfúzió, PARP gátlás 

Az occludin mennyisége nem változott 40 perc reperfúzió után, viszont a 

felére csökkent 24 óra reperfúziót követően és szignifikánsan kisebb volt 48 óra 



reperfúzió után is. 48 óra reperfúzió után az occludin mennyisége szignifikánsan 

korrelált a vér-agy gát EB és Na-F áteresztőképességével.  

PJ34 előkezelést követően az occludin szintek emelkedő tendenciát 

mutattak 24 óra reperfúzióban és szignifikánsan magasabbak voltak 48 óra 

reperfúzió után, mint a kontroll állatoké. PJ34 utókezelés a 24 órás occludin 

szint csökkenést is mérsékelni tudta.   

A 24 órás reperfúziós csoportban találtunk egy ~25 kDa molekulatömegű, 

az occludin ellenes antitesttel jelölődő fehérjét, melynek a mennyisége fordított 

arányban állt ~65 kDa molekulatömegű occludin mennyiségével.  

 

Myeloperoxidáz aktivitás 

A myeloperoxidáz aktivitás nem változott 40 perc reperfúzió után. 24 és 48 

óra reperfúzió szignifikánsan megemelte az agykérgi myeloperoxidáz aktivitást. 

PJ34 kezelés a myeloperoxidáz aktivitást szignifikánsan csökkentette 48 óra 

reperfúziót követően.  

A kontroll ischémiás állatokban az agykérgi myeloperoxidáz aktivitás 

arányos volt a vér-agy gát EB és Na-F permeabilitásával. 

 

Real-Time PCR 

Az endotheliális adhéziós molekula, ICAM-1 transzkripciója jelentősen 

emelkedett 24 és 48 óra reperfúziót követően az agykéregben. PJ34 kezelés 

hatására mindkét reperfúziós időpontban csökkent a transzkripciója.  

 

 

 

 

 



Összefoglalás 

 

A vérzéses sokk dekompenzált fázisában a vér-agy gát megnyílását 

tapasztaltuk egy alacsony molekulatömegű festékre. Kis molekulatömegű 

anyagok általában az endothelsejtek közötti réseken, a paracelluláris uton, jutnak 

át a vér-agy gáton, melynek a lezárásáért a réskapcsoló struktúrák (tight, 

adherens junction) felelősek. Mind a tight junction fehérje, occludin, mind az 

adherens junction fehérje, cadherin expressziójának szignifikáns csökkenését 

találtuk az agykérgi mikroerekben vérzéses sokk során. Vizsgálatainkkal, az 

irodalomban elsőként igazoltuk, hogy a vérzéses sokk dekompenzált fázisában 

tapasztalható vér-agy gát károsodás elsősorban a paracelluláris utat érinti, 

valamint, hogy a csökkent occludin és cadherin tartalomnak szerepe lehet benne.  

Súlyos globális agyi ischémiát követő reperfúzió korai fázisában a vér-agy 

gát áteresztőképessége kis és nagy molekulatömegű anyagokra egyaránt 

megemelkedettés agyödéma kialakulását észleltük.  Egy kevésbé súlyos 

ischémiát követően vér–agy gát megnyílást találtunk késői reperfúzió során is 

(24, 48 óra), ami jelentős agyödémával társult. A reperfúzió ezen késői 

szakaszában az agykérgi minták occludin tartalma szignifikánsan lecsökkent.  

A mitoKATP csatornát nyító diazoxiddal végzett prekondicionálás hatására a 

vér-agy gát áteresztőképességének fokozódása és az agyödéma is mérséklődött 

reperfúzió során, bár a diazoxid ezen hatását a mitoKATP csatornák blokkolása 

nem gátolta. Tudomásunk szerint ez az első vizsgálat, ahol kémiai 

prekondicionálás segítségével a vér-agy gát védelmét lehetett kimutatni.  

A poly(ADP-ribóz) polimeráz (PARP) enzim gátló PJ34-gyel végzett elő- 

és utókezelés csökkentette a késői reperfúziós vér-agy gát megnyílást és a 

kifejlődött agyödémát. A PARP gátlása szignifikánsan mérsékelte a tight 

junction fehérje, occludin mennyiségének a reperfúzió késői fázisában  



bekövetkezett csökkenését. Az occludin tartalom csökkenésének lehetséges oka 

a fehérje lebomlása. Ezt támogatja az occludin és egy termékének a mennyisége 

között a reperfúzió alatt megfigyelt szignifikáns negatív korrelációja. Igazoltuk a 

reperfúzióban észlelhető gyulladásos folyamatok gátlását PJ34 kezelés után. A 

pro-inflammatorikus adhézió molekula, ICAM-1 transzkripciója és az agykérgi 

fehérvérsejt infiltráció is nagymértékben megemelkedett 24 és 48 óra reperfúzió 

után és a PARP gátlásával mindkettőt csökkenteni lehetett. A vér-agy gát 

permeabilitása arányos volt a fehérvérsejt infiltráció mértékével, felvetve a 

reperfúzió során jelentkező gyulladás kóroki szerepét a vér-agy gát 

megnyílásában. Tehát eredményeink igazolták, hogy a PARP enzim 

ischémia/reperfúziót követő aktiválódása lényeges tényező a vér-agy gát 

károsodásában, amiben szerepe lehet az endotheliális tight junction sérülésének 

és  hatását részben a gyulladásos folyamatok felerősítése révén fejti ki  
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