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BEVEZETÉS 

 

00 és 

Az időskori makuladegeneráció (Age-Related Macular Degeneration, 

AMD) a nyugati világban az irreverzibilis centrális látásvesztés vezető oka. 

Etiológiája és pathogenezise kevéssé ismert. Az AMD elsődlegesen a retina 

külső vaszkuláris határzónáját, a retina pigment epitheliumát (RPE), a Bruch 

membránt (BrM) és a choriocapillarist érinti. A korai AMD jellegzetessége 

a lipid depozitumok képződése az RPE alatt és a Bruch membránban. E 

barrier gátolhatja a Bruch membránon át történő transzport folyamatokat és 

ezáltal szerepet játszhat az AMD pathogenezisében. Az RPE alatti 

depozitumok lehetnek diffúzak (bazális lineáris és lamináris depozitumok) 

vagy fokálisak (drusen). A klinikai gyakorlatban elterjedt módszerekkel 

ezek közül csak a drusenek észlelhetők. Epidemiológiai tanulmányok 

kimutatták,  hogy a puha drusenek rizikófaktorai a neovaszkularizáció és a 

látásvesztés kialakulásának. Közvetlen, helyi jelentőségük a fotoreceptorok 

működése szempontjából viszont tisztázatlan.nem ismert. Az AMD 

lefolyása során a drusenek mérete, konfluenciája fokozódhat, mely folyamat 

végpontja a CNV, de csökkenhet is melyet általánosan egy atrófiás folyamat 

részének tekintenek. Egyes tanulmányok azonban a drusenek spontán, 

következmények nélküli eltűnését is észlelték. E drusen regresszió 

funkcionális aspektusai tisztázatlanok. Az RPE alatti lipid depozíció 

mechanizmusa vitatott. A zsírokban gazdag extracelluláris anyag lerakódása 

egy mozzanat, mely az AMD és az atherosclerosis folyamatára egyaránt 

jellemző. Az atherogenezis jelen elmélete szerint a lipidek lerakódásában 

szerepet játszanak az intima extracelluláris mátrix proteoglikánjai és a 

keringő LDL felszíni apolipoproteinjei közötti kapcsolódás. Számos adat 

utal rá, hogy a reakcióban résztvevő molekulák valószínűleg az apoB-1
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a biglikán. E molekuláris mechanizmus szerepet játszhat AMD-ben is. 

ÉLKITŰZÉSEKC  

ainak vizsgálata volt, a következő kérdésekre kerestünk 

llelhetők-e az alapbetegség progressziójára utaló jelek a 

drusenek területén észlelhető-e rendellenes 

iált puha drusenek területén jelentkezik-e funkcionális 

eltérés? 

 koleszterin tartalmának függvényében, 

 

ét? 

ruch membrán vastagsága a fenti faktorok 

ban utrastruktúrális elváltozások a 

s 

szerepet játszik a lipid tartalmú BrM depozitumok létrejöttében? 

 

1. Klinikai tanulmányunk célja a drusen regresszió funkcionális 

aspektus

választ: 

1.1. A makula területén elhelyezkedő puha drusenek regresszióját 

követően fe

funduson? 

1.2. A regrediált puha 

autofluoreszencia? 

1.3. A regred

 

2. Transzgenikus egereken végzett morfológiai vizsgálataink során a 

szérum lipid szintek alakulását illetve a Bruch membrán szöveti 

elváltozásait vizsgáltuk az apoB-100 és biglikán fehérjék 

túlexpressziójának illetve a táp

az alábbi kérdésfelvetésekkel: 

2.1. Befolyásolja-e a magas koleszterintartalmú táp illetve az apoB-100

és biglikán gének túlexpressziója az egerek szérum lipid szintj

2.2. Miként alakul a B

függvényében? 

2.3. Jelentkeznek-e a Bruch membrán

fenti faktorok függvényében? 

2.4. Fellelhetők-e a fotoreceptorok sérülésének szöveti jelei? 

2.5. Van-e szöveti jele annak, hogy az apoB-100-biglikán kölcsönhatá
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MÓDSZEREK 

 A drusen regresszió funkcionális vonatkozásai AMD-ben.

 

1.  

1.1. 

  

Betegek 

A betegek a londoni Moorfields Eye Hospital képelemző központjában 

nyilvántartott betegek köréből kerültek kiválasztásra. A kiválasztás 

kritériumai az AMD klinikai diagnózisa, manifeszt és regrediált puha 

drusenek, illetve a vizsgálatok elvégzéséhez elégséges fixáció stabilitás és 

általános állapot voltak. Neovaszkuláris végállapotú szemeket nem 

vizsgáltunk. 960 beteg színes fundusfotói és fundus autofluoreszcencia 

(FAF) felvételei kerültek átvizsgálásra. 34 esetben volt drusen regresszió 

észlelhető, 19 beteg felelt meg minden kritériumnak és 14-en (10 nő, 4 férfi) 

kívántak a vizsgálatban részt venni. Életkoruk 52 és 84 év között volt 

(medián 72 év). A követési idő 2.8-14.4 év között változott (átlag 5.9 év). A 

drusenek tíz esetben spontán regrediáltak, négy esetben a regressziót lézer 

ezelés előzte meg. 

1.2. 

k

 

Képalkotás 

Funduskamerával ETDRS Standard 30º színes sztereo macula 

felvételek készültek. A fundus autofluoreszcenciát egy pásztázó lézer 

ophthalmoscoppal regisztráltuk (confocal scanning laser ophthalmoscope, 

cSLO, Heidelberg Retina Angiograph 2, Heidelberg Engineering GmbH), a 

fundus megvilágítására 488nm-es szilárdtest lézert, az indukált FAF 

regisztrálására 500nm-es szűrőt alkalmaztunk. A centrális 30°x30° retina 

területet képeztük le 1536x1536 pixel felbontással. A random zaj 

csökkentése céljából 16 felvételt áltlagoltunk a készülékbe épített szoftver 
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segítségével. 

1.3. Fenotípus 

A fenotípus részletes elemzése színes fundusfotók és FAF felvételek 

alapján, az International Classification (IC) for ARM and AMD rendszere 

szerint történt. Az elemzés eredményeinek inter- és intra-observer illetve 

időbeli konkordanciáját statisztikailag ellenőriztük. Azon betegeket, akikben 

a képelemzés az AMD, regrediált és manifeszt drusenek szimultán jelenlétét 

mege sitette, pszichofizikai vizsgálatra invitáltuk.  

1.4. 

rő

 

Pszichofizikai vizsgálatok 

A betegek vizsgálatához magas felbontása és széles dinamika 

tartománya miatt a Fine Matrix Mapping (FMM) módszert választottuk. E 

vizsgálat egy módosított Humphrey Field Analyzer segítségével történt. A 

vizsgálat során egy 9° x 9° mátrixban 1°-os intervallumokkal elhelyezett 

100 mérési ponton, Goldmann III-as stimulus segítségével mértük a retina 

érzékenységét fény és sötét adaptált állapotban. A mért adatokat 

viszonyítottuk egyrészt a mártrixon belül egymáshoz, illetve korban hasonló 

egészséges személyek (n=8) adataihoz. A betegek fixációs stabilitását egy 

infravörös kamera segítségével követtük, mértékét “bivariate contour ellipse 

area” (BCEA) formájában mértük, mely azon ellipszis által határolt retina 

terület melyen belül a fixációs célpont a beteg retináján egy adott 

őintervallum 68%-ban volt leképezve.  

1.5. 

id

 

Komplex képkorreláció és analízis 

Betegenként, a vizsgálat követési ideje alatt készült fundusfotókat 

illetve FAF felvételeket egy többrétegű kompozit kép külön rétegeibe 

rendeztük Adobe PhotoShop segítségével. A rétegek geometriáját az FMM 

alkalmával készült felvételhez igazítottuk, úgy, hogy az időben illetve 
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modalitásukban különböző felvételeken a fundus képletei pontos fedésbe 

kerüljenek, majd e felvételekre ráillesztettük az FMM során mért 

küszöbszint adatokat. A kompozit képek segítségével elemeztük a retina 

egyes területeinek a fundus fotókon illetve a FAF felvételen látható 

elváltozásai illetve az adott terület érzékenysége közötti összefüggéseket. A 

drusenek által elfoglalt teljes területet absztrakciós rétegeken bejelöltük, e 

területek változását az absztrakciós rétegek közötti egyszerű bináris 

operátorok (AND/NOT) segítségével mértük. A mátrixon belül a regrediált 

drusenek után visszamaradt, a druseneket tartalmazó és a normális retina 

területeket elhatároltuk és a hozzájuk tartozó retina érzékenységi adatokat 

ariancia analízis (ANOVA) segítségével összehasonlítottuk. 

ukturájának vizsgálata apoB-100 és biglikán

v

 

2. A Bruch membrán ultrastr  

transzgenikus egerekben 

2.1. 

 

Egerek 

A transzgenikus egerek a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi 

Biológiai Központjában lettek kitenyésztve. Nőstény C57BL/6xCBAF1 

egerek fertilizált petesetjeibe az apoB-100 gén esetében a teljes humán 43 

kb apoB-100 gént tartalmazó tisztított P1 fágemid DNS, míg a biglikán 

transzgenikus egerek előállításához GeneStorm® Expression-Ready klón 

került alkalmazásra, mely a humán biglikán cDNS-t CMV promoterhez 

kapcsoltan tartalmazza. Mindkét gén beviteléhez standard mikroinjekciós 

technika került alkalmazásra.  A gének expressziója a megszületett egerek 

farkából származó szövetmintából QRT-PCR vizsgálattal lett kimutatva és a 

gént legmagasabb szinten expresszáló klónok lettek továbbtenyésztve. A 

homozigóta apoB-100 és biglikán transzgenikus utódok keresztezésével 

heterozigóta kettős transzgenikus egerek kerültek kitenyésztésre. 
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Kont

ett tartottuk, a táplálékhoz illetve vízhez szabad 

ozzáféresük volt.  

2.2. 

rollként C57BL/6 egereket használtunk. 

A tanulmány kezdetekor minden egér (csoportonként n=5) standard 

tápot (CRLT/N, EU regisztrációs kód: HU13100039) kapott. Az 

experimentális csoportok 6 hetes koruktól 17 héten keresztül 2% 

koleszterinnel dúsított (high-cholesterol diet, HCD) tápot kaptak. Az 

egereket 12-órás fény/sötétség cikluson, standard (500 lux) környezeti 

megvilátgítás mell

h

 

A szérum koleszterin szintek mérése 

A szérum össz- és LDL koleszterin szinteket szívpunkcióból származó 

vérmintán kolorimetriás módszerrel (Diagnosticum Ltd., Budapest, 

Hungary), kétszeres redundanciával mértük, a mérések kalibrációja 

Multiparametric HDL/LDL Calibrator segítségével történt (Sentinel 

iagnostics SpA, Milano, Italy).  

2.3. 

D

 

Transzmissziós Elektronmikroszkópia (TEM) 

A szövetmintákat az állatok éteres túlaltatását követően eltávolítottuk, 

majd 1% glutáraldehide és 1.5% paraformaldehid keverékében fixáltuk, 1% 

OsO4-val poszt-fixáltuk, majd a dehidrációt követően műgyantába ágyaztuk. 

Ultra-vékony metszetek készültek, melyeket 1% uranilacetáttal és Reynolds' 

ólomcitráttal kezeltünk. A TEM képek digitáliasan kerültek rögzítésre 

4008x2762 pixel felbontással. A Bruch membrán vastagságát progresszív és 

ahol csak lehetett egyenlő intervallumokkal mértük, olyan metszeteken, 

melyeken a látóidegfő jól ábrázolódott, illetve ahol a choriocapillaris 

lumene nyitott volt és egyetlen endothelréteg határolta. Kerültük a 

kapillárisok közötti szövetoszlopok területét és a papillától távoli perifériás 

retinaszakaszokat. Csoportonként három szemet, szemenként legalább tíz 
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képet elemeztünk. A képeken a BrM határait bejelöltük, majd egy pixel 

pontossággal megmértük. Képenként egy átlagos vastagságot számítottunk. 

Az RPE alatti fokális amorf anyag mennyiségét a Sarks és van der Schaft 

ltal kifejlesztett skála szerint osztályoztuk.  á

 

2.4. Statisztiki elemzés 

A BrM vastagság illetve a szérum koleszterin adatokat egyoldalas variancia 

analízis (ANOVA) segítségével hasonlítottuk össze. A szérum lipid 

szinteket átlag±SEM, a BrM vastagság értékeket átlag±SD formájában 

fejeztük ki. A korrelációkat a Pearson Korrelációs Koefficiens számításával 

állapítottuk meg. A különbségeket p<0.05 mellett tekintettük 

szignifikánsnak. Tanulmányainkban az alábbi szoftvereket használtuk: 

Adobe Photoshop (Adobe Systems Inc., USA), ‘FoveaPro’ v4 (Reindeer 

Graphics Inc, USA), ImageJ v1.38x (US National Institutes of Health, 

Bethesda, Maryland, USA), Ms Excel (Microsoft Co., USA), SPSS v11 

PSS Inc., USA) és GraphPad Prism 4 (GraphPad Software Inc., USA) (S
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EREDMÉNYEK 

. A drusen regresszió funkcionális vonatkozásai AMD-ben.

 

1  

1.1. 

 

Fenotípus 

A drusenek eltűnését egy esetben neovaszkularizáció (CNV), 3 esetben 

geografikus atrófia (GA) követte. 10 esetben a betegség végstádiumára 

(GA/CNV) utaló jelet nem találtunk a fundusképeken. A legtöbb esetben 

viszont, a centrális drusenek eltűnésével párhuzamosan más, többnyire 

perifériásabb területeken új drusenek jelentkeztek illetve a meglévők mérete 

és konfluenciája nőtt. Azonos területen a drusenek ismételt jelentkezését 

nem tapasztaltuk. 

1.2. 

  

Autofluoreszcencia 

A drusenek által fedett retina területek autofluoreszcenciája nem 

követett konzekvens mintát, a FAF a csökkent és a fokozott szint között 

vélet

 

 durva granuláris hiperpigmentáció fokozott autofluoreszcenciát mutattak.  

1.3. 

lenszerűnek tűnő módon változott.  

A regrediált drusenek után visszamaradó, RPE elváltozásoktól mentes 

retina területek hét betegben normális autofluoreszenciát mutattak. Két 

betegben fokozot FAF volt látható, az egyik esetben egy atrófiás terület 

mellett, a GA junkcionális zónájához közel, a másik esetben egy nagy 

kristályos drusen szomszédságában. Egy harmadik beteg esetében apró 

foltokban változó FAF maradt vissza. A geografikus atrófia területén 

csökkent, szélein fokozott FAF jelentkezett. A kristályos drusenek csökkent,

a

 

Funkcionális eredmények 

9 



Az FMM vizsgálat alkalmával mért korrigált vizusértékek 0,5 és 1,2 

között voltak (medián=1,0). A látásromlás mértéke az első vizsgálattól az 

FMM vizsgálatig a betegek egyikében sem érte el a két sort. A fixációs 

stabilitás minden betegben jó volt. Az FMM vizsgálatot követő időszak 

során két beteg látása romlott szignifikáns mértékben (2+ sor), mindkét 

beteg esetében végstádiumú betegség volt jelen. Az FMM vizsgálat minden 

betegben diffúz érzékenység csökkenést mutatott az azonos korú egészséges 

egyénekhez képest, fény és sötét adaptált állapotban egyaránt. A szkotópiás 

veszteség minden esetben meghaladta a fényadaptált állapotban mért 

veszteséget. A drusenek által elfoglalt retina területek illetve a regrediált 

drusenek után visszamaradt területek szkotópiás érzékenysége nem volt 

szignifikáns mértékben eltérő a drusenektől mentes területekétől (p=0.289 és 

p=0.989, ANOVA). Csökkent szkotópiás érzékenységet mértünk GA, 

kristályos drusenek illetve a durva granuláris hiperpigmentáció területén, 

minden esetben rendellenes FAF kíséretében. A fényadaptált állapotban 

mért érzékenységben - a geografikus atrófia területét kivéve - a mátrixon 

elül a topográfiai különbségek minimálisak voltak.  

ukturájának vizsgálata apoB-100 és biglikán

b

 

2. A Bruch membrán ultrastr  

transzgenikus egerekben 

2.5. 

 

Szérum koleszterin szintek 

A magas koleszterin tartalmú táppal etetett apoB-100 transzgenikus 

egerek, össz- és LDL koleszterin szintje, az apoB-100/biglikán kettős 

transzgenikus egerek esetében az össz koleszterin szint volt szignifikáns 

értékben emelkedett (5.0±0.4mmol/l, 2.7±0.5mmol/l és 4.9±2.1 mmol/l).  

2.1. 

m

 

A Bruch Membrán vastagsága 
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A standard táppal etetett C57BL/6 kontroll egerekhez képest a magas 

koleszterintartalmú tápon tartott apoB-100 és kettős transzgenikus egerek 

esetében a BrM szigifikáns mértékben vastagabb volt (475±116nm illetve 

476±138nm). A biglikán transzgenikus állatok esetében szintén szignifikáns, 

de a táp jellegétől független megvastagodást találtunk (519±120nm 

standard, 545±195nm HCD tápon). A biglikán transzgenikus állatok adatait 

a számításból kihagyva, a koleszterin szintek és a BrM vastagsága között 

rős korreláció mutatkozott (r=0.98, p<0.006). 

.2. A Bruch Membrán Ultrastrukúrája

e

 

2  

2.2.1.

 

 Elektron-lucens profilok 

Két, egymástól jól elkülönülő típusú elektron-lucens képletet 

figyeltünk meg. Az egyik kerekded, 30-50nm átmérőjű elmosódott határú 

profilokból áll, melyek többnyire osszefolyó csoportokban jelentkeztek. Ez 

a tipus minden transzgenikus állatban jelen volt, legnagyobb sűrűséggel a 

HCD

dkét típus elszórtan, a 

rM külső és belső kollagén rétegében volt látható.  

2.2.2.

 táppal etetett apoB-100 és kettős transzgenikus egerekben.  

A másik típusú profilok nagyobbak (100-350nm) és inkább oválisak 

voltak, kerületüket egy kettős rétegű elektrondenz membrán határolta és 

többnyire egyesével fordultak elő. E típus a HCD táppal etetett apoB-100 és 

kettős transzgenikus egerekben volt a leggyakoribb és standard tápon tartott 

kontroll egerekben egyáltalán nem volt látható. Min

B

 

 Helyi anyagszaporulat az RPE alatt 

Transzgenikus állatokban az RPE plazma és bazálmembránja között, 

az RPE sejt eltorzult bazális nyúlványait széttolva egy amorf, közepes 

elektrondenzitású anyag volt látható, csomókban vagy vékony rétegben, 
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legyakrabban és legnagyobb kiterjedéssel a magas koleszterintartalmú tápot 

pott apoB-100 transzgenikus egerekben.  

2.2.3.

ka

  

 A Bruch membrán szegmentális megvastagodása 

Biglikán transzgenikus egerekben a BrM szignifikáns megvastagodását 

mértük, mely minden esetben a BrM choriocapillarissal határos részén 

elhelyezkedő, bazálmembránhoz igen hasonló de változó vastagságú, néhol 

extrém, a BrM négyszeres megvastagodását eredményező réteg jelenlétének 

volt tulajdonítható. E réteg a kettős transzgenikus egerekben is jelen volt, 

némileg kisebb vastagságban. A réteg vastagságának pontos mérése nem 

volt kivitelezhető, mivel a réteg a BrM felőli határa nem ábrázolódott 

sztán. 

2.2.4.

ti

 

 Az elasztikus réteg fragmentációja 

Az elasztikus réteg hosszabb folyamatos szakaszait csak a C57BL/6 

egerekben találtuk, az összes többi csoportban csak fragmentumokban 

ábrázolódott. A fragmentáció mértékében számszerűsíthető különbségeket 

em találtunk.  

2.3. 

n

 

Fotoreceptor külső szegmentumok, RPE és Choriocapillaris 

A fotoreceptor degeneráció klasszikus jelei nem voltak kimutathatók. 

Egyes fotoreceptor külső szegmentumok apikális részén citoplazma jellegű 

elváltozás volt látható. Az RPE sejtek citoplazmájában helyenként a BrM-

ban leírt profilokhoz hasonló elektron-lucens vakuólumok ábrázolódtak. A 

choriocapillaris enndothelium fenesztrái egységes méretűek (50-70nm) és 

sűrűs gűek voltak. é
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MEGBESZÉLÉS 

. A drusen regresszió funkcionális vonatkozásai AMD-ben.

 

1  

 

eírt, az atrófia jelének tekintett FAF mintázatok egyike 

sem 

Általánosan elterjedt nézet szerint a puha drusenek regresszióját az 

RPE és a fotoreceptorok degenerációja, geografikus atrófia követi. Több 

népesség alapú epidemiológiai vizsgálatban azonban (Melton Mowbray 

Study, Chesapeake Bay Waterman Study, Beaver Dam Eye Study) a 

drusenek reziduális jelek nélküli regresszióját is leírták. E jelenség 

prognosztikai jelentősége nem ismert. Klinikai szemszögből felveti annak a 

lehetőségét, hogy az AMD progressziója természetes körümények között 

megállhat vagy akár megfordulhat. Tanulmányunkban 14 betegből 10-ben a 

drusenek regresszióját követően atrófia vagy annak prodrómális jelei nem 

voltak kimutathatóak. Kilenc esetben azonban, a drusen regresszióval 

párhuzamban új drusenek jelentkezését illetve az új és a meglévő drusenek 

növekedését észleltük többnyire a foveától távolabb, mely az alapbetegség 

aktivitását jelzi. A rendellenes fundus autofluoreszcencia az RPE-érintő 

betegségekben a progresszió korai jele lehet. Tanulmányunkban azon retina 

területek, melyek a drusenek regresszióját követően a fundusfotón normális 

megjelenésűek voltak nem mutattak rendellenes FAF-t sem és a korábbi 

tanulmányokban l

volt látható.  

Az egészséges kontroll személyekéhez képest minden vizsgált 

betegünk retina érzékenysége diffúzan csökkent volt, fény és sötét adaptált 

állapotban egyaránt. A szkotópiás érzékenység veszteség minden esetben 

meghaladta a fényadaptált állapotban mértet. Ezen adataink megerősítik a 

korábbi hiszotpatológiai és pszichofizikai tanulmányok azon megfigyelését, 
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miszerint AMD-ben a pálcika fotoreceptorok a degeneráció veszélyének 

fokozottan kitettek és a funkciózavar jóval a végállapotú betegség 

(GA/CNV) megjelenése előtt fellelhető. E jelenség egyik lehetséges 

magyarázata a Curcio és munkatársai által prezentált hipotézis mely szerint 

AMD-ben a diffúz RPE alatti depozitumok a choriocapillaris és az RPE 

között hidrofób barriert képezve gátolják a transzportfolyamatokat a Bruch 

membránon át, ami esszenciális tápanyagok – köztük a 11-cisz retinál – 

hiányához  és a salakanyagok további felszaporodásához vezet. 11-cisz 

retinál hiányában a fotoreceptorok működése sérül, túlélésük veszélyeztetett. 

Mivel a csap fotoreceptorok a Müller sejtek révén más forrásból is kapnak 

tápanyagokat, bennük e hiányállapot csak később lép fel. E jelenség klinikai 

vonatkozása, hogy a gyakorlatban rutinszerűen használt látásélesség 

vizsgálat az AMD betegekben a korai funkciózavar kimutatására kevésbé 

érzék

iával is járnak – nem 

kísér

szkotópiás 

érzék

tett retina területeken a drusenek 

eltűnését obligát módon atrófia követné.  

eny módszer. 

A drusenekkel fedett és a drusenektől mindenkor mentes retina 

területek szkotópiás érzékenysége között szignifikáns eltérést nem találtunk, 

ami megerősíti a korábbi, kevésbé érzékeny módszereket alkalmazó 

pszichofizikai tanulmányok eredményeit miszerint a drusenek jelenlétét – 

nagy foveális puha drusenek kivételével, melyek helyi RPE leválásnak 

tekinthetők és többnyire rendellenes autofluoreszcenc

i a retina érzékenységének jelentős csökkenése.   

A regrediált drusenek után visszamaradó retina területek 

enységében szintén nem mértünk szignifikáns csökkenést.  

Összevetve tehát, noha a betegség jelenlétének diffúz funkcionális jelei 

fellelhetők, a drusenek regresszióját követően a FAF és a retina érzékenység 

vizsgálata, két érzékeny és egymást kiegészítő módszer segítségével sem 

találtunk arra utaló jeleket, hogy az érin
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2. A Bruch membrán ultrastrukturájának vizsgálata apoB-100 és biglikán 

genikus egerekben. transz  

oB-100 transzgenikus 

egere

 

Számos korábbi tanulmány demonstrált degeneratív elváltozásokat és 

bazális depozitum képződést C57BL/6 egerekben magas zsírtartalmú táp 

etetését követő illetve (apoE2, apoE3, apo*E3-Leiden, apoE4, LDL receptor 

knockout) génmanipulált egerekben azok genetikai adottságaiból eredő 

hiperlipidémia, magas életkor és rövid hullámhosszú fény fototoxicitása 

kapcsán. A mi állatmodellünkben az életkor és az oxidatív behatás szerepét 

elimináltuk azáltal, hogy lézer kezelést nem végeztünk és egységes korú 

egereket vizsgáltunk. A transzgenikus egereket ugyanazon C57BL/6 

típusból hoztuk létre, melyek kontrollként is szolgáltak. Magának az apoB-

100 transzgenikus egér modellnek is van egy lényeges előnye. Az LDL 

felszíni apoB-100 molekula proteoglikán kötő helye más mint a nem 

transzgenikus egerekben dominánsan előforduló apoB-48 molekulának, 

továbbá az apoB-48 molekulát az LDL receptorokon kívül más receptorok is 

képesek megkötni és a keringésből kivonni. Az ap

k lipoprotein profilja igen hasonló a humánhoz. 

Tanulmányunkban két különböző morfológiájú depozitumot 

észleltünk. Az RPE plazma és bazálmembránja között egy közepes 

elektrondenzitású, amorf, a bazális lamináris depozitumhoz hasonló anyag 

felhalmozódását találtuk csomókban vagy helyenként vékony rétegben. A 

BrM kollagén rétegeiben elszórtan pedig apró illetve nagyobb már 

membránnal burkolt elektron-lucens, a korábbi tanulmányokban a bazális 

lineáris depozitum morfológiájával megegyező megjelenésű profilokat. 

Mindkét tipus a magas koleszterin tartalmú tápot kapott apoB-100 

transzgenikus egerekben volt a legnagyobb frekvenciával és kiterjedésben 
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látható. A lipidek eredete és a lipid depozíció mechanizmusa AMD-ben 

továbbra is vitatott. A mi adataink arra utalnak, hogy a lipidek legalább 

részben szérum LDL eredetűek és lerakódásukban szerepet játszik egy az 

ather

membránjában kialakuló réteg is fibrotikus 

erede

íg az így megkötött biglikán fibrózist indukáló hatását 

ár nem fejti ki. 

osclerosis folyamatához hasonló mechanizmus.  

Biglikán transzgenikus egereink táptól független, szignifikáns BrM 

vastagodást mutattak, míg az elektron-lucens profilok mennyisége 

konzisztensen kisebb volt mint az azonos táppal etetetett apoB-100 vagy 

kettős transzgenikus állatokban. A BrM vastagodás oka a BrM chorioidea 

felőli külső zónájában található amorf vagy fibrilláris réteg volt. E réteg 

legvalószínűbb forrása a choriocapillaris endothelium bazálmembránja. 

Újabb tanulmányok kapcsolatot találtak a biglikán aktivitása és az ECM 

aktiválódása illetve a kollagén mátrix képződése között a tüdőfibrózis illetve 

a keloidos hegesedés folyamatában. Valószínű, hogy a mi biglikán 

transzgenikus egereink Bruch 

tű, IV-es tipusú kollagén. 

ApoB-100/biglikán kettős transzgenikus egereinkkel a lipoproteinek 

megkötésének mozzanatát kívántuk modellezni. HCD tápon ezen egerek 

BrM megvastagodása és az EL depozitumok súlyossága a kontroll C57BL/6 

állatoknál szignifikánsan nagyobb mértékű volt de az apoB-100 

transzgenikus egerekéhez képest nem. Korábbi, az apoB-100-biglikán 

interakció centrális szerepére utaló adatok alapján súlyosabb elváltozásokat 

vártunk. Ez felveti annak lehetőségét, hogy a biglikán helyett más 

glikoproteinek, elsősorban a decorin lehetséges szerepét. Az pedig, hogy 

standard tápon a biglikán transzgenikus egerek BrM vastagodást mutatnak, 

míg a kettős transzgenikusok nem, lehet annak indirekt jele, hogy az apoB-

100-biglikán kötődés ugyan létrejön, de a várt következményes lipid 

lerakódás nélkül, m

m
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 epidemiológiai mint a klinikai tanulmányokban 

n 

szérum lipid szinttel 

ek oka egy 

ktúrák, 

 

1. Klinikai vizsgálataink eredményei arra mutatnak, hogy:  

1.1. A makula területén a puha drusenek a sztereoszkopi

fundusfotókon detektálható nyomok nélkül eltűnhetnek. 

1.2.  A drusenek regressziója bekövetkezhet anélkül, hogy az érintett 

retina területeken a helyi funkciózavar vagy az inci

FAF vagy pszichofizikai jelei lennének kimutathatók.  

Vagyis, nem zárható ki, hogy egy jelenleg normális megjelenésű szemben 

korábban drusenek – az AMD jelei – voltak jelen. E jelenség klasszifikációs 

hibák forrása lehet és úgy az

célszerű figyelembe venni.  

2. Morfológiai vizsgálataink során demonstráltuk, hogy:  

2.1. Az apoB-100 és kettős transzgenikus egerek magas koleszteri

tartalmú táp hatására emelkedett szérum lipid szinteket mutatnak. 

2.2. A magas koleszterin tartalmú tápon nevelt apoB-100 és kettős 

transzgenikus egerek Bruch membránja a 

korreláló szignifikáns megvastagodást mutat. 

2.3. Az apoB-100 és kettős transzgenikus egerek Bruch membránjában 

BlinD morfológiájú anyag, az RPE alatt pedig BlamD jellegű amorf 

anyag szaporodik fel. A biglikán transzgenikus egerek táptól 

függetlenül jelentős BrM vastagodást mutattak, melyn

bazálmembrán morfológiájú réteg a BrM külső részén.  

2.4. Fotoreceptor sérülésre utaló szöveti jeleket nem találtunk. 

2.5. Az apoB-100 molekula nagy valószínűséggel szerepet játszik az 

AMD során bekövetkező lipid depozitumok létrejöttében. A 

biglikán szerepe viszont inkább a kollagén stru
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bazálmembránok integritásának megőrzésében keresendő.  
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