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1 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

 

2 K, 1C 2 vese-1 klip 
ACE(I) angiotenzin konvertáló enzim (gátló) 
Ald aldoszteron 
Ang I és II angiotenzin I és II 
ARB AT1 receptor blokkolók 
AT1R és AT2R angiotenzin II 1-es és 2-es altípusú receptora 
BBmax (specifikus) kötődési helyek számának maximuma 
Bq becquerel (=1 bomlás/sec; 1Bq = 0,027 nCi) 
BUN karbamid, vér urea nitrogén, (=blood urae nitrogen) 
Ci curie (a radioaktivitás korábban használt egysége; 1Ci = 37 

GBq) 
Cr kreatinin 
CT számítógépes (röntgen-) tomográf (=computer tomography) 
CV cardiovascularis 
DSA digitális szubtrakciós angiográfia 
DTPA dietilén-triamin-pentaecetsav 
DV vagy tDV (Patlak-féle) teljes eloszlási tér (=total distribution volume) 
ED50 effektív dózis 50%-a 
FDG fluoro-dezoxi-glükóz 
GFR glomerulusfiltráció 
Hct hematokrit 
Hgb hemoglobin 
HPLC nagy teljesítményű folyadékkromatográfia (=High 

Performance Liquid Chromatography) 
im. intramuscularis 
iv. intravénás 
ID beadott radiofarmakon (= injected dose)  
JG juxtaglomerularis 
K1 az artériás plazmából a szövetbe történő transzport sebességi 

állandója 
Kd kötési affinitás (radioligand disszociációs állandó)  
keV kiloelektronvolt 
Ki Gjedde-Patlak-féle beáramlási sebességi állandó 
konc. koncentráció 
MAG3 merkapto-acetil-triglicin 
MI myocardialis infarctus 
MR(I) mágneses magrezonancia (-leképezés) 
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NO nitrogén monoxid 
PET pozitronemissziós tomográfia 
PRA plazma renin aktivitás 
RAAR renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer 
rCBF agyi regionális vérátfolyás 
ROI a képalkotó által készült felvételen kvantitatív mérésekre 

kijelölt terület (= region of interest) 
RR vérnyomás (=Riva-Rocci) 
RVH renovascularis hypertonia 
SD adatok szórása (=standard deviation) 
SPECT egyfoton emissziós számítógépes tomográf (=single photon 

emission computer tomography)  
THF tertra-hidro-folsav 
UH ultrahang 
vvt vörösvértest 
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2 BEVEZETÉS 

Miközben az elmúlt évtizedek során a pozitronemissziós tomográfia (PET) a 

kísérletes alkalmazásban fénykorát éli, újabban már hazánkban a humán képalkotó 

diagnosztikai eljárások körében is jelentős tényezővé vált. Szemben az anatómiai 

megjelenítést szolgáló számítógépes (röntgen-) tomográf (CT) és mágneses 

magrezonancia-leképezési (MRI) technikákkal, a PET segítségével molekuláris szinten 

vizsgálhatjuk az élő szervezet működését, így informatívabb képet kapunk annak 

fiziológiai változásairól. Az élettani folyamatok, illetve azok kóros elváltozásainak in 

vivo, molekuláris szintű képi megjelenítése jól használható a különböző funkciók; a 

véráramlás, perfúzió, glukóz- és oxigénfelhasználás, valamint receptorkötődés 

mérésére. A ciklotron megjelenése lehetővé tette az ultrarövid felezési idejű izotópok 

előállítását. A mai izotóp-technikai eljárások segítségével már bármely szerves ligand 

molekula megjelölhető, azaz egy tetszőleges receptor ligand kölcsönhatás molekuláris 

szinten kimutatható.  

A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer (RAAR) – és benne az angiotenzin II - 

az extracellularis folyadéktérfogat és a cardiovascularis rendszer egyik legfontosabb 

szabályozója. Az alapkutatásnak ezen a területén a PET megjelenése a kísérleti 

módszerek új dimenzióját nyitja meg. 

2002 áprilisa és 2004 októbere között a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem 

doktori ösztöndíjasa voltam. Az Egyetemi Kórház PET Központjában, – Prof. Dr. Szabó 

Zsolt munkacsoportjában – lehetőségem nyílt elsajátítani a PET technika alapjait és 

bekapcsolódni az ott folyó, angiotenzin II 1-es altípusú receptort (AT1R) vizsgáló 

kutatásokba.  

Értekezésem első részében áttekintést adok a PET technikáról, illetve az 

angiotenzin II radiofarmakon kutatások irodalmáról, majd a renin-angiotenzin-

aldoszteron rendszer működéséről és az angiotenzin II receptorok jelentőségéről. 

Vizsgálataim általános módszertanának ismertetése után részletezem saját 

eredményeimet. 

Az első részben munkacsoportunk által újonnan kifejlesztett AT1R specifikus 

radiofarmakont, a [11C]KR31173-at mutatom be. Ex vivo vizsgálatokkal (biodisztribúció 

és farmakokinetika) bizonyítom a radioligand AT1R specifikus kötődését, majd 
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bemutatom in vivo alkalmazhatóságát kisállat és humán vizsgálatokhoz használt klinikai 

PET készülék segítségével CD-1 egereken, kutyán és páviánon. 

Munkám második felében két állatkísérletes modellben mutatom be a PET 

technikai lehetőségeit a RAAR tanulmányozásában. Ezekben a vizsgálatokban a 

munkacsoportunk által korábban kifejlesztett és többször alkalmazott [11C]L-159,884 

radiofarmakont használtuk. Az ACE gátló gyógyszerek a cardiovascularis 

betegségekben alkalmazott terápia fontos részei. Dolgozatomban az ACE gátlók akut és 

krónikus alkalmazása során mért AT1 receptor denzitásának változását mutatom be 

kutyákon végzett in vivo kísérletekben. Végül a Goldblatt-féle klasszikus 2K, 1C 

renovascularis hypertoniában alkalmazott PET vizsgálataink eredményét ismertetem, az 

AT1R és a RAAR kapcsolatát elemezve. 
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3 IRODALMI ÁTTEKINTÉS  

3.1 A Pozitronemissziós Tomográfia (PET) 

3.1.1 A PET technika alapjai 

A Hevesy György1 által kidolgozott izotópos nyomjelző (tracer) technika 

megjelenése óta (Hevesy 1923) a nukleáris medicina óriási fejlődésen ment keresztül, 

ezen belül napjainkban leggyorsabban terjedő ága a pozitronemissziós tomográfia 

(PET). A tracer technika alapja, hogy valamilyen vegyületet (farmakont) radioizotóppal 

megjelölve az eredeti molekulával kémiai és biológiai szempontból azonosan viselkedő 

radiofarmakont kapunk, és ezt bejutatva a szervezetbe nyomon követhetjük annak útját. 

Ehhez a mai izotópdiagnosztikában nagyrészt képalkotó (imaging) eljárásokat 

használunk. A radiofarmakon térbeli eloszlását, mennyiségét és időbeni követését 

felvételek, digitális képek felhasználása révén vizsgáljuk. Napjainkban az adatgyűjtés, a 

képek létrehozása és az eredmények utólagos kvantifikálása is (nagy teljesítményű) 

számítógépek segítségével történik.  

A pozitron-sugárzó radiofarmakon magjában relatív proton-többlet van, aminek 

instabil állapota miatt pozitív béta-bomlás (β+) következhet be: egy proton átalakul 

neutronná, miközben egy pozitron és egy neutrínó keletkezik, így a tömegszám 

megváltozása nélkül a rendszám eggyel csökken. A kilépő – az elektronnal azonos 

tömegű, de pozitív töltésű  –  pozitron lelassul, majd egy elektronnal egyesül, és belőlük 

kölcsönös megsemmisülés (annihiláció) során két, egymással kb. 180-fokos irányban 

szétszálló és egyenként kb. 511 keV-os energiájú gamma-foton (az ún. megsemmisülési 

sugárzás) keletkezik. A PET kamera olyan gyűrűkből áll, melyek mindegyike 

szcintillációs kristálydetektorokat tartalmaz. Ezek jelfeldolgozó elektronikája csak az 

egyidejűleg (igen kis időkülönbséggel) becsapódó gammafoton-párokat regisztrálja 

                                                 
1 HEVESY György (1885-1966): magyar származású vegyész, 1943-ban neki ítélték a kémiai 

Nobel-díjat”az izotópok, mint nyomjelzők alkalmazásáért a kémiai folyamatok tanulmányozására”. 
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(koincidencia), ezzel jelentős mértében kiszűrve az egyedi és szórt fotonokat. A 

fentiekből következően a PET készülék rögzíti az annihiláció során keletkező két foton 

által rajzolt „egyenes” helyét és keletkezésének idejét (coincidence event on a line of 

response=LOR), és ezen egyenesek sokaságából két-, illetve háromdimenziós 

eloszlástérképek számolhatók (rekonstrukció). Az adatgyűjtés módja szerint 

megkülönböztetünk 2D, illetve 3D-s technikát. 2D-s leképzés esetén a gép csak adott 

vékony szeleten belüli (egy detektor-gyűrűn, esetleg pár szomszédos gyűrűn belüli; a 

detektor-gyűrűk között ólomárnyékolással) koincidencia eseményeket regisztrál, 

csökkentve ezzel a szórt és random beütések számát, de rontva a felvételek 

érzékenységét. Ezt elhagyva, 3D-s adatgyűjtés esetén a magasabb számú koincidencia-

esemény detektálása miatt nagyobb érzékenységet, de a nagyobb arányban detektált 

szórt sugárzás miatt rosszabb térbeli felbontást kapunk. Az annihiláció során keletkező 

két gamma-foton interakcióba kerülhet a vizsgált test anyagával, aminek következtében 

minél vastagabb rétegen kell áthatolniuk, annál nagyobb valószínűséggel csökken a 

detektorokhoz elérő fotonok száma. Ezen torzulás korrekciójához minden emissziós 

felvétel előtt vagy egy külső radioaktív forrással, vagy egy CT-készülékkel 

sugáráteresztési (transzmissziós) felvételt készítenek, amely referenciaként szolgál az 

azt követő emissziós felvétel során fellépő sugárgyengítés (szöveti gyengítés) 

korrekciójához. További probléma lehet, ha a radiofarmakont dúsító képlet nagysága 

(pl. nyirokcsomók) nem éri el a készülék felbontóképességének két-háromszorosát, 

ilyenkor a radiofarmakon koncentrációját alulbecsülve jeleníti meg (esetleg el sem 

különíti a környezetétől), mely jelenséget résztérfogat-hatásnak (partial volume effect) 

nevezünk (Galuska 2002; Lengyel és mtsai 2002; Varga 2002; Cherry és Dahlborm 

2006). 

3.1.2 A PET vizsgálatokban használt radiofarmakonok 

A pozitron-sugárzó radionuklidok előállítása nagyrészt ciklotronok segítségével 

történik. Bár a PET technika meglehetősen költségigényes, gyakorlati elterjedése annak 

következménye, hogy minden szerves vegyület-molekula megjelölhető valamelyik 

pozitron-sugárzó radionukliddal, míg a gamma-sugárzó radionukliddal nem minden 

(főleg kis) molekula jelzése lehetséges. A kutatás számára további egyedülálló előny, 

hogy PET-tel dinamikus funkcionális tomográfiás leképezés végezhető, míg a gamma-
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sugárzókat alkalmazó SPECT technikával csak statikus. A PET vizsgálatokban használt 

radioaktív izotópok igen kevés kivételtől eltekintve rövid felezési idejűek, ezért a 

radiofarmakon előállítása és felhasználása (PET leképzés) legtöbbször egy intézeten 

belül történik. Az izotópelőállítás során nagyon fontos paraméter a magreakció hozama, 

amely meghatározza az előállítható maximális aktivitást. Az előállított izotópot először 

megfelelő jelölő ágens molekulába építik be. 11C izotóppal jelzett vegyületek esetén 

általában [11C]-metiljodidot, 18F-jelzett vegyületek esetén [18F]-fluoridiont vagy [18F]-F2 

molekulát használunk. A kémiai szintézis során a legtöbb esetben nem az eredeti 

vegyületet használjuk, hanem annak valamelyik prekurzorát. A prekurzor-vegyületnek 

tartalmaznia kell egy olyan reaktív csoportot, amelyhez a jelölő ágens kötődik, vagy 

amelynek a helyére beépülhet. Sok esetben a hagyományos kémia eljárások nem teszik 

lehetővé a jó hatásfokú szintézist. Nehezíti a szintézis végrehajthatóságát az alkalmazott 

izotópok rövid felezési ideje (reakcióidő!), illetve a felhasznált radioligandok kis 

mennyisége (piko- és nanomólok). A jelölőreakció megtörténte után a jelzett molekula 

elválasztását a reakcióelegytől általában nagy hatékonyságú folydékkromatográfiás 

módszerrel végzik. A fenti folyamatok általában automatizált, a sugárzás ellen védő, 

ólomárnyékolású elszívófülkékben történnek. A radiofarmakont tartalmazó oldatot 

legtöbbször NaCl felhasználásával alakítják izotóniássá. A rövid felezési idejű izotópok 

használata miatt a klasszikus sterilizálási eljárásokat nem alkalmazzák, ezért alapvető, 

hogy a felhasznált alapanyagok és eszközök, illetve a szintézis helye eleve steril legyen 

(Mikecz és mtsai 2002). 

A PET radiofarmakonokban leggyakrabban használt radionuklidok legfontosabb 

fizikai tulajdonságait az 1. táblázat tartalmazza. A klinikai diagnosztikában döntően a 

[18F] fluor-dezoxi-glükózt (FDG) alkalmazzák. Az 18F izotóp 109 perces felezési ideje 

lehetővé teszi hosszú, több órás vizsgálatok kivitelezését is. Az FDG, mint 

glükózanalóg, betekintést nyújt a sejtek anyagcseréjébe. Elsődleges indikációs területe 

az onkológia, mivel a [18F]-FDG számos tumorfajtában nagymértékben dúsul. Primer 

daganatok és áttétek kimutatása mellett jelentősége van a stádium besorolásban és 

terápiakövetésben. A vizsgálatokat nagyrészt PET/CT készülékkel végzik. Alkalmazzák 

többek között fej-nyaki- és agyi daganatoknál, melanoma malignumban, lymphomában, 

heredaganatoknál, primer tumor keresésben, neurológiai és pszichiátriai kórképekben 

(Di Chiro és mtsai 1982; Moog és mtsai 1997; Kole és mtsai 1998; Coleman 1999; 
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Cremerius és mtsai 1999; Young és mtsai 1999; Tyler és mtsai 2000; Degrell és mtsai 

2002; Halasz és mtsai 2002; Novak és mtsai 2002; Krug és mtsai 2008). 

Kutatási célra (a rövidebb felezési idővel járó hátrányok ellenére) főként a 11C 

izotóppal jelzett molekulákat alkalmaznak, mivel a szén minden szerves vegyületben 

megtalálható, és általában gyors szintézissel lecserélhető radioaktív izotópjára. A jelzett 

és jelöletlen molekulák biológiai, élettani viselkedése között nincs különbség. A szöveti 

receptoreloszlások magas specificitású jelölt ligandok használatával megjeleníthetők, 

ezért biológiai és gyógyszerkutatásában, továbbá diagnosztikában haszonnal 

alkalmazhatóak. A [11C]-metionin, mint esszenciális aminosav a jó és rosszindulatú 

daganatokba egyaránt beépül, ezért onkológiai vizsgálatokban gyakran alkalmazott 

radiofarmakon. Vizsgálták alacsony grádusú agytumorok azonosításában, illetve egyéb 

malignus betegség (Hodgkin-kór, nem kissejtes tüdőrák, hererák) és gyulladásos 

folyamatok közötti differenciáldiagnosztikában (Nuutinen és mtsai 1998; Borbely 2002; 

Fekeshazy és mtsai 2002; Kalvin és mtsai 2002; Lengyel és mtsai 2002; Novak és mtsai 

2002). A 11C-el jelölt acetátot egyre több onkológiai betegség (vesesejtes-, prosztata-, 

hepatocellularis- carcinoma) diagnosztikájában vizsgálják (Oyama és mtsai 2002; Park 

és mtsai 2008; Oyama és mtsai 2009). 

A rövid fizikai bomlási idejű, így kis sugárterhelésű 15O izotóp lehetővé teszi 

perfúziós vizsgálatok gyors egymásutánban történő kivitelezését. Az 15O-nel jelölt vizet 

agyi regionális vérátfolyás (rCBF) és más szervek pl. vese) perfúziójának mérésére 

használják. A lipofilabb karakterű [15O]-butanol gyorsabban diffundál a szövetekben, 

mint a jelölt víz, indikációs területe a [15O]-vízzel megegyező (Munkacsy és mtsai 

2002; Valalik és mtsai 2002). A hasonlóan rövid felezési idejű 13N izotópot főleg a 

szívkoszorúér keringés vizsgálatára használjuk (Machac 2005).  

 

izotóp 11C 13N 15O 18F 

felezési idő (min) 20,4 9,9 2,05 109,7 

a pozitron max. energiája (MeV) 0,96 1,19 1,72 0,64 

                  max. hatótávolsága (mm) 5,0 5,4 8,2 2,4 

                  átlagos hatótávolsága (mm) 0,3 1,4 1,5 0,2 

1. táblázat A PET leképezésekhez leggyakrabban használt pozitron sugárzó radionuklidok.  
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1994-ben Magyarországon, Debrecenben megkezdte működését az első közép-

európai PET Központ (Tron és mtsai 1997; Borbely 1999); jelenleg 4 diagnosztikai célú 

PET/CT kamera és 2 orvosi célú ciklotron működik az országban. 

 

3.1.3 A PET vizsgálatok kvantifikációja 

Különböző matematikai eljárásokat dolgoztak ki a radiofarmakonok kinetikai 

viselkedésének leírására, illetve ezek kvantifikációjára. Megkülönböztetünk egy- vagy 

több szöveti rekeszes (kompartmentes) modelleket (1. ábra). A 2007-es konszenzus 

(Innis és mtsai 2007) alapján egy szöveti kompartmentes modellről akkor beszélünk, 

amikor a szabad és a nem specifikusan kötődő ligandokat („nondisplaceable” [=nem-

leszorítható] kötés) kinetikailag nem tudjuk szétválasztani a specifikusan kötődőktől, 

azaz egy szöveti kompartmentet feltételezünk. A két szöveti kompartmentes modellben 

a vérplazmában lévő (szabad) ligandumon (koncentrációja: CP) túl megkülönböztetjük a 

szövetben lévő specifikus- (CS), és nem specifikus- (CNS) módon kötődő ligandokat. 

Emellett mindkét modellnél kötetlen radiofarmakon (CF) is jelen van a szövetben, 

amelyet egyik modell sem tud elkülöníteni a nem specifikusan kötöttől. A K1…k4 

paraméterek a radiofarmakon kompartmentek közötti transzportjára vonatkozó 

sebességi állandóit jelölik (1. ábra és 2. táblázat).  

 
1. ábra Leggyakoribb rekeszes (kompartment) modellek a radiofarmakológiában a 2007-es 
konszenzus alapján (A) Egy szöveti kompartmentes modell. A szabad és a nem specifikusan kötődő 
ligandokat kinetikailag nem lehet megkülönböztetni a specifikusan kötődőktől. (B) Két szövet 
kompartmentes modell. A két kompartment a szöveten belül található: nem leszorítható, azaz a 
szabad és nem specifikusan (F+NS) kötődő ligandok összessége és a specifikusan (S) kötődő 
ligandok, amelyekhez hozzáadódik a plazma ligand-koncentrációja (P).  (Innis és mtsai 2007) 
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Rövidítés 
  

Leírás  Mértékegység 

   
 
B max  

 
in vitro receptor sűrűség  

 
pmol/mg szövet, ill. protein 

B avail  in vivo receptor sűrűség, amely 
elérhető a radioligandok számára  

molar (nmol l-1, nmol 
receptor/1000 cm-3 szövet) 

BP  in vitro kötési potenciál mértékegység nélkül 
BPF, BPP és 
BPND  

in vivo kötési potenciálok mértékegység nélkül vagy 
ml cm-3  

C  koncentrációk—úgy mint CP, CND, 
CS, CFT és C NS  

Bq ml-1 vagy mól 

K1  az artériás plazmából a szövetbe 
történő transzport sebességi 
állandója 

ml cm-3 min-1  

k 2, k 3, k 4  sebességi állandók  min-1  
K D=k off/k on  disszociációs állandó (receptor 

ligand affinitás) 
moláris (nmol l-1) 

k off  in vitro disszociációs sebességi 
állandó 

min-1  

k on  in vitro asszociációs sebességi 
állandó 

nmol l-1 min-1  

V T, V S, V ND 
és V NS  

eloszlási térfogatok a teljes plazma 
ligand koncentrációhoz (C P) 
viszonyítva  

ml cm-3  

 
 
Rövidítés 
  

Leírás   

 
FP 

 
Szabad (=Free) radioligand a plazmában, mint CFP   

FT Szabad (=Free) radioligand a szövetben (=Tissue), mint CFT   

ND 
Nem leszorítható (=Nondisplaceable) szöveti felvétel, amely a 
szabad (FT) és nem specifikusan (NS) kötődő ligandok összessége; 
mint VND és CND  

 

NS Nem specifikus ligand kötés, mint VNS és CNS   
P Plazmában lévő szabad és proteinhez kötött, mint CP   
S Specifikus (receptorhoz) kötődő ligand, mint VS és CS   
T 
 

Teljes szöveti radioligand (szabad és kötött), mint VT és CT  
  

2. táblázat A radiofarmakológiai kompartment modellekben használatos leggyakoribb rövidítések és 
azok mértékegységei a 2007-es konszenzus alapján (Innis és mtsai 2007). 

 

Mivel az in vivo leképezésből eredő zajos adatokból a teljes rekeszes modellek 

(relatíve nagyszámú) paramétere csak igen nagy bizonytalansággal becsülhető, a 

mindennapi gyakorlat számára az ún. grafikus módszerek kiváló alternatívát nyújtanak. 

A grafikus módszerek transzformált adatokra illesztett egyenes segítségével közvetlenül 
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makroparamétereket becsülnek. Két, vizsgálatainkban is használt eljárás a Gjedde-

Patlak-féle és a Logan-féle grafikus módszerek. 

A Gjedde-Patlak-féle grafikus módszert a receptorhoz irreverzibilisen kötődő 

vagy lassú disszociációjú radiofarmakonok analíziséhez használják. A vérbeli (bemeneti 

függvény) és az eredeti szöveti aktivitás időbeli változását leíró görbéket a Gjedde-

Patlak-féle transzformációval (Gjedde 1982; Patlak és mtsai 1983) olyan görbévé 

alakítják át, amelynek egy szakaszára egyenes illeszthető; ezen szakasz meredekségéből 

határozható meg a Ki paraméter (influx rate constant=beáramlási sebesség). 

Munkacsoportunk által többször használt [11C]L-159,884 radiofarmakon disszociációja 

a receptorról lassú, ezért kötésének kvantifikációját a Gjedde-Patlak féle grafikus 

módszerrel végezte (Szabo és mtsai 1998). A Logan-féle grafikus módszert a 

reverzibilisen kötődő radioligandok modellezésére, a Patlak-módszer analógiájára 

Logan írta le először (Logan és mtsai 1990). Egy transzformációt alkalmaz a vérbeli és 

szöveti idő-aktivitás görbékre, a teljes eloszlási teret (DV vagy tDV) a transzformált 

görbe végső szakaszára illesztett egyenes meredeksége adja. 

3.2 Az Angiotenzin II és az AT1 receptor  

3.2.1 Angiotenzin származékok, a renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer 

és azt befolyásoló gyógyszerek 

Több mint 50 évvel ezelőtt, az angiotenzin II (Ang II) első szintézisét követően 

(Bumpus és mtsai 1957) intenzív kutatások kezdődtek. Új Ang II analógokat és 

antagonistákat fejlesztettek ki, segítve az angiotenzin receptorok és a renin-angiotenzin-

aldoszteron rendszer (RAAR) receptorszintű tanulmányozását. Ezeknek a molekuláknak 

egy része a humán terápiás eljárásokban kapott jelentős szerepet (lásd antihypertensiv 

szerek). 

A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer – és benne az angiotenzin II - az 

extracellularis folyadéktérfogat és a cardiovascularis rendszer egyik legfontosabb 

szabályozója. Az angiotenzin II „előalakja” a májban szintetizálódó, 453 aminosavat 

tartalmazó angiotenzinogén, a vese által termelt renin szubsztrátja. Bár a renin ezidáig 

egyetlen ismert funkciója, hogy az angiotenzinogén amino-terminális végéről lehasítja a 

dekapeptid angiotenzin I-et, ez a rendszer egyik legerősebben szabályozott lépése. A 

14 

 



renint a vese juxtaglomerularis apparátus afferens arteriolájának granuláris (JG) sejtjei 

termelik. A szekréció többszörös szabályozás alatt áll: 1) az arteriola afferensekben 

csökkenő „transmuralis nyomás”-t észlelve a JG sejtek fokozzák a reninelválasztást 

(„renalis baroreceptor mechanizmus”); 2) a juxtaglomerularis sejteket beidegző 

szimpatikus idegvégződésekből felszabaduló noradrenalin és a keringésben lévő 

adrenalin − a JG sejteken lévő β1-receptorokat ingerelve − fokozza a renin szekrécióját; 

3) a distalis kanyarulatos csatorna kezdeti szakaszán, a JG apparátusban elhelyezkedő 

macula densa sejtek érzékelik a tubulusfolyadék NaCl (valószínűleg csak a Cl-) 

koncentrációjának csökkenését, aminek hatására a közelben lévő juxtaglomerularis 

sejtek reninszekréciója nő. Mindezek mellett maga az angiotenzin II és az ADH is − 

negatív visszacsatolás révén − csökkenti a renin elválasztást. 

 
2. ábra A különböző angiotenzin formák bioszintézise és hatásai a szervekre (Goodfriend és mtsai 
1996). 

Az így keletkező, fiziológiailag még inaktív angiotenzin I-ből az angiotenzin 

konvertáló enzim (ACE) hatására a histidyl-leucine lehasításával keletkezik az 

15 

 



oktapeptid angiotenzin II. Mai tudásunk szerint ez a lépés nem áll szabályozás alatt, 

ugyanis a konvertáló enzim feleslegben van a keringésben. Legnagyobb arányban a 

tüdőerek, továbbá a renalis interstitium endothel sejtjeiben található, így a konverzió 

során keletkezhet renalis (parakrin faktor) és extrarenalis eredetű (hormon) angiotenzin 

II. Az angiotenzin II metabolizmusa (angiotenzin III, ill. IV formákká) meglehetősen 

gyors. Féléletideje a humán keringésben 1-2 perc (Ganong 1995).  

Az angiotenzin II (korábbi elnevezései: hypertensin vagy angiotonin) az emberi 

szervezet egyik legpotensebb vazokonstriktora, a norepinephrinnél kb. 4-8x erősebb 

hatással. Másodpercek alatt vazokonstrikciót okoz az arteriolákban, növeli a perifériás 

ellenállást, és ezzel emeli a systoles és diastoles vérnyomást. Ehhez hasonlóan szűkíti a 

vese afferens és efferens arteriolát is, csökkentve a vese véráramlását és a 

glomerulusfiltrációt. (Mérsékelt hypotensioban csak az efferens arteriolák szűkülnek, 

fenntartva ezzel a glomerulusfiltrációt; súlyosabb esetben relatíve komolyabb 

konstrikció már az afferens arteriolákon történik, ezzel csökkentve a GFR-t 

(glomerulusfiltráció), így konzerválva a nátriumot, illetve a hozzá kapcsolódó 

folyadékot.) Fiziológiás koncentrátumban a proximalis tubulusban serkenti a Na+/H+ 

cserét, ezáltal fokozva a Na+ és a HCO3
- reabszorpcióját. Közvetlenül hat a mellékvese 

cortexre, fokozva annak aldoszteron elválasztását, így a distalis nephronban is gyorsítva 

a Na+-visszaszívást (2. ábra). Bár a vér-agy gáton nem jut át, a circumventricularis 

szerveken keresztül is hatást gyakorol: csökkenti a baroreflex szenzitivitását, ezzel 

növeli a presszor hatást, továbbá növeli a vazopresszin (ADH) és ACTH elválasztását, 

az agyat a vízfelvétel növelésére serkenti (3. táblázat) (Ganong 1995; Fonyó 2003).  

 

A RAAR-t befolyásoló gyógyszereket, az angiotenzin konvertáló enzim gátlókat 

(ACEI) és az AT1 receptor blokkolókat (ARB) széles körben használjak a medicinában. 

Az ACEI szedésének korai szakaszában az angiotenzin I - angiotenzin II konverzió 

blokkolása következtében jelentős plazma Ang II csökkenés észlelhető. Krónikus ACE 

gátlás alatt az Ang II szint idővel normális tartományba esik, mivel az ACE gátlók nem 

képesek blokkolni az angiotenzin II szintézis alternatív útvonalait (pl. chymase), ezt 

„Ang II escape” jelenségnek hívjuk (Wolny és mtsai 1997; Petrie és mtsai 2001). Mivel 

az ARB az AT1R-ot közvetlenül gátolja, alkalmazásakor ez a probléma nem lép fel. 
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A hatás helye Válaszreakció 

Akut hatások 

Mellékvesekéreg zona glomerulosa 

sejtjei 

Aldoszteron-szekréció (a vesében a 

Na+-reabszorpció és a K+-szekréció 

fokozódik) 

Prekapilláris rezisztenciaerek Vasoconstrictio, fokozott perifériás 

ellenállás 

Diencephalon Szomjúságérzés (ivás), vazopresszin-

szekréció fokozódása 

Vese Na+-reabszorpció fokozódása, 

a vese afferens/efferens arterioláinak 

vasoconstrikciója 

Krónikus hatások 

Erek Angioproliferáció 

Szívizom Szívhipertrófia 

3. táblázat Az angiotenzin II akut és krónikus hatásai (Fonyó 2003). 

 

Az ACE gátlók használatát eredetileg a hypertonia és a szívelégtelenség 

kezelésére vezették be, de későbbi vizsgálatok bizonyították, hogy szignifikánsan 

csökkenti a cardiovascularis (CV) betegségek mortalitását, a myocardialis infarctus 

(MI), a szívelégtelenség és a stroke előfordulását, későbbi coronaria bypass műtét 

szükségességét (Yusuf és mtsai 2000; Fox 2003; Dagenais és mtsai 2006; Fitchett 

2007). Az AT1 receptor blokkolók feltehetően hatékonyabban befolyásolják az 

angiotenzin II hatásait, mint az ACE gátlók, mert közvetlenül hatnak az AT1R-ra. 

Klinikai vizsgálatok igazolták, hogy az ARB használata szívelégtelenséggel nem 

szövődött érbetegségben vagy magas kockázatú cukorbetegségben az ACE gátlókkal 

hasonló hatékonyságú, de azoknál jobban tolerálható (kevesebb ACEI-re jellemző 

mellékhatás, mint pl. angioödéma és köhögés) (Fitchett 2007; Ontarget-Investigators és 

mtsai 2008). 
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3.2.2 Angiotenzin II receptor és altípusai 

Az angiotenzin receptor, mint funkcionális egység létezését Lin és Goodfriend 

írták le először 1970-ben. Radioaktív jódot [125I] tartalmazó Ang II patkány uterus és 

szarvasmarha mellékvese kéreghez való magas specifikus kötődését demonstrálták 

leszorításos kísérletekben (Lin és Goodfriend 1970). Az új peptid és non-peptid 

angiotenzin antagonisták megjelenésével az angiotenzin receptor két új altípusát 

különítették el. Patkány mellékvesét használva, autoradiográfia során, a két nonpeptid 

antagonista (DuP 753/losartan és EXP655) reciprok módon kötődött az Ang II kötődési 

helyekhez. A mellékvese cortexben a DuP 753 a teljes Ang II kötési helyek 80%-át, míg 

EXP655 csak 20%-át gátolta. A medullában az EXP655 az Ang II kötési helyek 90%-át 

szorította ki, a DuP 753 gyakorlatilag inaktív volt. A két antagonistát kombináltan 

használva mindkét szövetben teljes mértékben gátolták az Ang II kötődését (Chiu és 

mtsai 1989).  

Az 1991-ben Baltimore-ban összeült nomenklatúra bizottság (Nomenclature 

Committee of the Council for High Blood Pressure Research) a DuP 753 antgonistára 

szelektív receptor altípust AT1-nek, míg a másikat AT2-nek nevezte el (további 

alcsoportjai pedig AT1a és AT1b) (Bumpus és mtsai 1991). 

 

 AT1 receptor AT2 receptor 

Korábbi elnevezések AII-1; AII-B, AIIα AII-2; AII-a, AIIβ
Szelektív antagonisták Losartan (DuP 753), 

irbesartan, candesartan  

PD123177, 

PD123319, 

CGP42112 

Izoformák Egyedüli (humán) 

AT1A, AT1B (rágcsálók) 

? 

Kromoszómális 

elhelyezkedés 

AT1: 3q22-25 (humán) 

AT1A: 17q12 (patkány) 

AT1B: 2q24 (patkány) 

X (egér, patkány, 

humán) 

Molekula-súly 41 kDa 41 kDa 

Internalizáció Van Nincs 

4. táblázat AT1 és AT2 receptorok összehasonlítása (Bumpus és mtsai 1991; Dinh és mtsai 2001) 
nyomán. 
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Későbbi kutatások igazolták, hogy mindkét receptor altípus része a hét 

transzmembrán hélixet tartalmazó G receptor szupercsaládnak (7TM): az AT1 receptor 

359 aminosavból (40889 Da) (3. ábra), míg az AT2-es receptor 363 aminosavból (41220 

Da) áll. A humán AT1R gén a 3-as kromoszóma q22-25, míg a hAT2R az X 

kromoszóma q22-23 régiójában helyezkedik el. Miközben a két fehérje aminosav 

azonossága csak kb. 34%, mindkét receptor azonos affinitással kötődik az angiotenzin 

II-höz (de Gasparo és mtsai 2000). 

 

 
3. ábra Az emlős AT1 receptor másodlagos szerkezete és konszenzus szekvenciája (de Gasparo és 
mtsai 2000). 

 

3.2.3 Angiotenzin receptorok szövetspecifikus eloszlása 

A vese és vasculaturája 

Az autoradiográfiás felvételek szerint az AT1R legnagyobb arányban a 

glomerulusokban (mezangiumsejtek), a proximalis tubulusban (epithelium) és a medulla 

külső zónájának belső sávjában („renomedullaris instersticialis sejtek”) található. Fenti 

területeken kivül jóval kisebb mennyiségben látható a kanyarulatos csatornácskákban, 

illetve a medulla belső sávjától egészen a papillákig (4. ábra). Az AT1R mind mRNS, 

mind fehérje szinten kimutatható volt a vesében, különösen a vascularis simaizom 

sejtekben. Hasonlóan magas AT1R expressziót figyeltek meg a simaizmot tartalmazó 

egyéb – extrarenalis – kis artériákban és arteriolákban. AT2R legnagyobb számban az 

intrarenalis artériák területén fordul elő (Paxton és mtsai 1993; Zhuo és mtsai 1998; 

Allen és mtsai 2000; Navar és mtsai 2002).  

19 

 



Míg az AT2R főleg a vese embrionális fejlődésének korai szakaszában (sejt 

proliferáció és a nefron korai differenciáció) figyelhető meg nagy számban, addig az 

AT1R először a fejlődés korai szakaszában (a nefron differenciáció), majd jóval később 

jelenik meg újra (vese funkció fejlődése) és válik domináns receptor altípussá (Aguilera 

és mtsai 1994). 

Radikális nephrectomia során nyert humán normál és tumoros veseszövetből 

végzett in vitro autoradiográfia ([125I] Ang II) emelkedett AT1R denzitást mutatott a 

glomerulusokban és a corticalis tubulusokban, míg hasonlóképpen magas AT2R szintet 

figyeltek meg a nagyobb corticalis erekben. A tumoros részekben mind a két receptor 

altípus szignifikánsan alacsonyabb számban volt jelen, az AT1R nagyobb arányban 

(60%) fordult elő, mint az AT2R (40%) (Goldfarb és mtsai 1994). 

 

 
4. ábra [125I](Sar1, Ile8)-Ang II autoradiográfiás képe humán vese metszeten: A fehér a kötést, a 
fekete a hátteret mutatja. (A) Teljes kötés. (B) Kötés jelöletlen Ang II (1 µmol/l) jelenlétében. (C) 
Kötés AT2 receptor antagonista PD123319 (10 µmol/l) jelenlétében, mely így az AT1 specifikus 
receptor kötéseket mutatja. (D) Kötés AT1 receptor antagonista losartan (10 µmol/l) jelenlétében az 
AT2 receptor disztribúcióját mutatja. Az AT1 receptor magas denzitásban látható a 
glomerulusokban, kissé diffúzabban a medulla külső zónájának belső sávjában. Az AT2 receptor 
legnagyobb számban az intrarenalis artériák területén látható. A kalibrációs vonal 2 mm-t jelöl. 
AA: arteria arcuata; G: glomerulusok; IM: medulla külső zónájának belső sávja (Allen és mtsai 
2000). 
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Mellékvese 

Minden fajban az aldoszteront termelő zona glomerulosa területén az AT1 

receptorok dominálnak. Ezzel ellentétben a legtöbb emlősnél a zona fasciculata és 

reticularis szegény Ang II receptorokban, kivéve a nyúl, juh és szarvasmarha 

mellékvese, ahol ezekben a rétegekben is közepestől magas denzitásig mérhető az AT1R 

és AT2R előfordulása. A medulla katekolamin termelő chromaffin sejtjeiben az AT1R 

szint alacsony, míg az AT2R magas, kivéve a humán mellékvese medullát, ahol az 

AT2R is alacsony. Aldoszteront termelő adenomás betegek tumoros mellékveséjét 

vizsgálva, magas AT1R koncentrációt találtak a szövettani mintákban (Cook és mtsai 

1993). Összefoglalva elmondható, hogy az Ang II receptorok előfordulását vizsgálva 

különböző fajokban, az AT1R-nek inkább az aldoszteron, míg az AT2R-nek a 

katekolaminok elválasztásban lehet komolyabb szerepe (Allen és mtsai 2000).  

 

Szív 

Patkány szívben az AT1R legmagasabb disztribúcióját a szív ingerületképző és -

vezető rendszerében, a sinus-csomóban, az AV-csomóban (legmagasabb), His-kötegben 

találták, míg a pitvari és kamrai myocardiumban alacsony volt (Allen és mtsai 1990). 

Humán idiopathiás dilatatív és ischaemiás cardiomyopathiában az érintett 

myocardiumban az AT1 receptor számának csökkenését és az AT2R növekedését 

figyelték meg (Asano és mtsai 1997; Wharton és mtsai 1998; Allen és mtsai 2000).  

 

Agy 

Az AT1R-t a patkány agy olyan régióiban lokalizálták, melyeknek fontos 

szerepük van a vérnyomás, a vízfelvétel és az adenohypophysis hormonelválasztásának 

szabályozásában (circumventricularis szervek és paraventricularis magok), addig az 

AT2 receptor altípus funkciójában nagyrészt ismeretlen agyi régiókban (számos 

thalamicus mag, a 3-as és a 12-es agyi idegek magvai, a corpus geniculatum, cerebellum 

és a cingularis cortex) fordult elő főleg a fiatal állatokban. Kifejlett (felnőtt) egyedekben 

azonban ezen agyi területek nagy részében az AT2R expressziója már nem mutatható ki. 

Ezzel ellentétben a lateralis septumban, a subthalamicus magban és oliva inferior-ban 

talált AT2R pozitivitás mind a fiatal, mind a felnőtt példányok cortexében is 

megtalálható volt (Millan és mtsai 1991). Humán agyban AT1 receptorok találhatók a 
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substantia nigra dopamint tartalmazó sejtjein. Parkinson-kórban ezek a sejtek 

degenerálódnak, miközben a substantia nigra, a nucleus caudatus és a putamen területén 

lévő AT1R-ek száma jelentősen csökken (Allen és mtsai 1992; Allen és mtsai 2000). 

 

Egyéb daganatok 

Mellékvese adenomák mellett más daganatokban is megfigyelték az AT1R 

expressziójának növekedését. Humán hasnyálmirigy daganatban és sejtvonalban 

megnövekedett receptor és mRNS expressziót detektáltak, sőt AT1R antagonista 

adásával csökkenteni tudták a tumorsejtek növekedését (Fujimoto és mtsai 2001). 

Immunszupresszióval indukált kísérletes vesesejtes carcinomában magasabb AT1R 

szintet mértek és a tumor progresszióját csökkenteni tudták Ang II gátló (Losartan) 

kezeléssel (Maluccio és mtsai 2001). Az immunszupressziós és gyulladási 

folyamatokban betöltött szerepük révén az AT1 és AT2 receptorok jelentőségét 

feltételezik különböző onkológiai mechanizmusokban is (Smith és Missailidis 2004). 

 

AT3, AT4 és AT1-7 receptorok 

Több közlemény hangsúlyozza az angiotenzin III fontos biológiai funkcióját az 

agyi renin-angiotenzin rendszerben. Sokan feltételeznek egy, az Ang III-ra sepcifikus 

receptort – az AT3R-t –, melyet még nem sikerült izolálni. Mások szeint az Ang III is az 

AT1R és AT2R-on fejti ki hatását. Feltételezik továbbá, hogy az Ang IV-nek (az Ang II 

C-terminális 3-hexapeptid fragmentje) és Ang 1-7 angiotenzin származéknak is saját 

specifikus receptoraik vannak (AT4R, ill. AT1-7R) (Feng és Douglas 2001).  

Összefoglalva, a sóháztartás, az extracellularis folyadékterek és a 

cardiovascularis rendszer fenntartása érdekében angiotenzin receptorok számos 

szervben és szövetben expresszálódnak. Az 5. táblázatból a legfontosabbakat kiemelve, 

AT1 receptorok találhatók az erekben (vazokonstrikció), mellékvese kéregben 

(aldoszteron elválasztás), májban (glikogén metabolizmus), vesében (víz és NaCl 

retenció), agyban (ADH elválasztás, szomjúságérzés, sóéhség, szimpatikus aktivitás, 

vérnyomás reguláció). Az AT2R legnagyobb mennyiségben foetalis mesenchymalis 

szövetekben, mellékvese medullában, uterusban és az atréziás petefészek 

folliculusokban expresszálódik, így joggal feltételezik szerepét morfogenetikai 

folyamatokban és apoptózisban (Fonyó 2003; Thomas és Mendelsohn 2003).  
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 AT1 receptor AT2 receptor 
Vese   
- glomerulus +  
- proximalis tubulus +  
- erek + + 
- medullaris intersticialis sejtek +  
Mellékvese   
- cortex + + 
- medulla + + 
Szív   
- myocardium + + 
- ganglion +  
- ingerülevezető rendszer +  
Agy   
- circumventricularis szervek +  
- thalamus + + 
- basalis ganglion +  
- cerebellaris cortex + + 
- medulla oblongata +  

5. táblázat Az AT1 és AT2 receptorok leggyakoribb expressziós helyei felnőtt emlősökben (Allen és 
mtsai 2000). 

 

3.3 Angiotenzin specifikus radiofarmakonok 

Az első angiotenzin specifikus radiofarmakonokat az angiotenzin II radioaktív 

jelzésével szintetizálták. Az angiotenzin II szintézisének gyakorlatban történő 

megvalósítása után (Bumpus és mtsai 1957) pár évvel már megjelentek a radioizotópos 

változatok is. Bumpus és munkatársai radioaktív tríciummal jelölt Asparaginyl1-valyl5-

angiotenzin II analógot intravénásan patkányokba fecskendeztek, majd az állatokat 

azonnal (még hypertoniás állapotban), illetve 30 perccel később (már normotensiv) 

leölték. A mért magas aktivitással az elsők között bizonyították, hogy az angiotenzin II 

hormon célszerve a vese, illetve a mellékvese (Bumpus és mtsai 1964). Még ebben az 

időszakban megtörténtek az első humán vizsgálatok is, ahol normo- és hypertensiv 

betegeken vizsgálták 131I -el jelölt Ang II amid és diamid származékok metabolizmusát 
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(Wolf és mtsai 1964). Mások 125I-t használtak angiotenzin II vagy antagonistájának, az 

[125I](Sar1, Ile8)angiotenzin II jelölésére farmakokinetikai vizsgálatokhoz, ami már 

autoradiográfiás vizsgálatokra is alkalmas volt (Lin és Goodfriend 1970; Gibson és 

mtsai 1994). 

Számos potens, szelektív angiotenzin II radiofarmakon került kifejlesztésre, mint 

pl. az AT1 szelektív nonpeptid antagonista (Kd = 0.66 nM) [3H]L-158,809 és 

[125I]EXP985 (Chen és mtsai 1992; Chiu és mtsai 1992), vagy az AT2 szelektív 

[125I]CGP 42112A (Whitebread és mtsai 1989; Whitebread és mtsai 1991).  

Az első AT1 szelektív PET radiofarmakon a [11C] MK-996 (L-159,282) volt, 

ami kiváló AT1 szelektív, non-peptid radiofarmakonnak bizonyult, mivel magas 

affinitással kötődik (IC50 = 0,15 nM) és >2000-szeres szelektivitást mutat az AT1R-hez 

szemben az AT2R-vel (Chakravarty és mtsai 1994). Bonyolult és időigényes előállítása 

miatt viszont nem volt könnyen használható PET vizsgálatok során (Mathews és mtsai 

1995). 

Az MK-996 egyik metoxi-analógját, a L-162,914-et prekurzorként használva, 

annak [11C] metilációját végezve, sikerült kifejleszteni egy olyan eljárást, amely során a 

PET vizsgálatokhoz elegendő gyorsasággal, tisztaságban és mennyiségben lehet 

előállítani egy új AT1 szelektív radiofarmakont, a [11C]L-159,884-t (Hamill és mtsai 

1996).  

Az [11C]L-159,884 biodisztribúcióját és farmakokinetikáját Kim és munkatársai 

CD-1 egerekben vizsgálták. Az [11C]L-159,884 már a korai, az injektálást követő 5-15 

percben – mind abszolút, mind a keringő vérben lévő radiofarmakon aktivitáshoz képest 

is – magas aktivitást mutatott a vesében, tüdőben és a szívben, amely még a 90. percben 

is mérhető volt. Ezzel ellentétben, a májban a kezdeti magas radiofarmakon 

halmozódást gyors csökkenés követte. A megfigyelt 90 perc alatt a radiofarmakon több 

mint 20%-a a belekben halmozódott fel, míg kevesebb mint 8% választódott ki a 

vizelettel, jelezve, hogy kiválasztása nagyrészt a hepatobiliaris rendszeren keresztül 

történik. Négy további AT1 receptor antagonistát használva (L-159.282, L-159.913, L-

159.689, EXP3l74, továbbá L-159.884 nem jelölt molekulája), közülük a legpotensebb 

L-159.282-öt 1 mg/kg dózisban alkalmazva, a vesékben a teljes radiofarmakon 

akkumuláció 70%-os blokkolását eredményezte, azaz csak 30%-os nem-specifikus 

kötődést feltételezve. A radiofarmakon AT1 szelektivitását PD 123319 nevű AT2 
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antagonistával történő előkezeléssel vizsgálták. Az AT2 antagonista használata 

semmiféle változást nem eredményezett a [11C]L-159,884 in vivo biodisztribúciójában 

(Kim és mtsai 1996). 

Beagle kutyákba injektálva a [11C]L-159,884-et (630+/-150 MBq) hasonlóan 

kedvező eredmények születtek. Hat kutyánál végeztek dinamikus PET vizsgálatot, MK-

966 (1 mg/kg) előkezeléssel és nélkül. Mind a PET képek, mind a ROIk-ból képzett 

kvantitatív adatok (idő-aktivitás görbe, influx arány) alapján a [11C]L-159,884 kötődése 

kiemelkedő volt a vese cortexéhez, míg az MK-966 gátlás ezt jelentősen csökkentette, 

bizonyítva a kötődés AT1 specifikusságát. A korai – nem specifikus radiofarmakon 

kötődést mutató – felvételeken jelentős izotóp halmozódás figyelhető meg a májban, 

majd az epehólyagban, később a vékonybelekben, jelezve a molekulának a 

hepatobiliaris rendszeren való kiválasztását (Szabo és mtsai 1998). [11C]L-159,884-gyel 

végzett humán vizsgálatok a molekula gyors lebomlása miatt sikertelenek voltak 

(Mathews és mtsai 2004), így a radiofarmakont a továbbiakban csak nem-humán 

alapkutatásban használjuk, azaz az értekezésem részét képező állat kísérletekben is. 
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5. ábra A losartan, illetve az MK-996 és L-159,884 szerkezete. 

 

Egy koreai munkacsoport (Korean Research Institute of Chemical Technology, 

Taejon, Dél-Korea) egy új non-peptid AT1 szelektív antagonista, az SK-1080 (Lee és 

mtsai 1999) mellett kifejlesztett egy alkil-metoxi csoportot tartalmazó analógot, a 

KR31173-at. A két vegyület in vitro AT1 receptor kötési affinitása hasonló (6. ábra). A 

prekurzor-analóg 11C izotóppal történt jelőlése során ([11C]metiljodid hozzáadásával) 

egy új AT1R specifikus radiofarmakont, a [11C]KR31173-at hozták létre PET 

vizsgálatokhoz elegendő tisztaságban és mennyiségben. Munkacsoportunk vegyészei a 

25 

 



radiofarmakon szintézisét később technikai okok miatt módosították, reakciós 

oldószerként THF-at használtak (7. ábra). Értekezésemben bemutatom mindkét 

szintézissel készült [11C]KR31173 radiofarmakon ex vivo biodisztribúciós és 

farmakokinetikai vizsgálatait.  
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6. ábra Az SK-1080 és a KR31173 szerkezete és in vitro kötéserősségük. 
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7. ábra A [11C]KR31173 szintézisének vázlata: az eredeti szintézisben a THF helyett DMF-et 
használtunk. 

 

3.4 Renovascularis hypertonia 

A magasvérnyomás napjaink egyik leggyakoribb, a szervezetet több ponton is 

károsító betegsége. Míg a populáció jelentős részében az ok nem ismert (primer 

hypertonia), az időben diagnosztizált renovascularis hypertonia (RVH) oki szinten 

gyógyítható lehet. Sok esetben okoz az RVH klasszikus antihypertenziv gyógyszerek 

adásával sem befolyásolható malignus hypertoniát, ilyenkor további diagnosztikus 

vizsgálatok derítenek fényt a hypertonia másodlagos formájára. Goldblatt klasszikus 

kísérlete óta tudjuk, – amikor kutyák arteria renalisát (egy-, ill. kétoldali) szűkítve 

26 

 



bizonyította – hogy a renalis ischaemia hypertensiot okoz (Goldblatt és mtsai 1934). 

Epidemiológiai adatok szerint a renalis erek szűkületét 90%-ban atherosclerosis okozza, 

míg a maradék 10 %-ért főleg fiatal és középkorú nőknél előforduló fibromuscularis 

dysplasia a felelős. Súlyosabb esetekben szegmentalis vagy diffúz intrarenalis 

atherosclerosis is előfordulhat ischaemiás nephropathiát, krónikus veseelégtelenséget 

okozva (8. ábra) (Safian és Textor 2001). 

Az artéria renalis szűkülete miatt csökken a vese perfúziós nyomása, ezt 

érzékelve a vese JG sejtjei renint választanak el, amely következtében emelkedik az 

angiotenzin II szint is, azaz aktiválódik a renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer a 3.2.1 

pontban részletezettek szerint. Pathomechanizmusát tekintve megkülönböztetünk 

egyoldali, illetve kétoldali arteria renalis stenosist. Egyoldai arteria renalis stenosis 

esetén az érintett vese renint termel, aktiválja a RAAR-t, ami fokozott aldoszteron 

szekrécióhoz vezet. Az aldoszteron Na és víz retenciót okoz, de az egészséges 

ellenoldali vese pressor diuresisel a volument eliminálja, így angiotenzin dependens 

hypertensio alakul ki. Kétoldali arteria renalis stenosis esetén mindkét vese renint 

szekretál és aktiválja a RAAR-t. Ebben az esetben nincs normális működésű vese, ami a 

Na és víz retenciót eliminálná, ezért itt volumen dependens hypertensio alakul ki 

(Textor 2007). Állatkísérletes modellekben, egészséges kontralateralis vese jelenléte 

esetén 2 vese-1 klip (2K, 1C) Goldblatt RVH-ról, ennek hiányában 1 vese-1 klip (1K, 

1C) Goldblatt hypertenziv állatról beszélünk. 

Klinikai felmérések bizonyítják, hogy az önmagában meglévő arteria renalis 

szűkület nem feltétlenül a hypertonia okozója, illetve csak a betegek egy részénél 

eliminálható a magasvérnyomás a stenosis megszüntetésével (60%-os terápiás siker 

fibromuscularis dysplasiában, míg <30% alatt atherosclerosisban). Sok esetben 

lehetséges, hogy a késői diagnózis folytán a korábban fennálló renovascularis 

hypertonia okozta állandó magas vérnyomás a kontralateralis vesét is károsítva okozza a 

hypertoniát és emiatt az eredeti szűkület kiiktatása hatástalan (3. fázis) (Textor 2007). 

Az évek során számos vizsgálóeljárást fejlesztettek ki a renovascularis hypertonia 

diagnosztikájára, ezek egyike sem számít igazi „gold standardnak”. 

A betegég diagnosztizálását nehezíti, hogy a hypertonia krónikussá válásával a 

kezdetben emelkedett renin (és Ang II) szint csökkenést mutat, ebből következően a 

magasvérnyomás állandósulásának hátterében egyéb mechanizmusok valószínűsíthetők 
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(Welch 2000; Safian és Textor 2001). Kísérletes 2K, 1 C (két vese közül az egyik 

artériájának mesterséges szűkítése) renovascularis hypertoniában patkányoknál 

megfigyelték, hogy normális plazma Ang II szint mellett szignifikánsan magasabb 

intrarenalis (szöveti) Ang II koncentrációt detektáltak a hypoperfundált és az ellenoldali 

vesékben is (Sadjadi és mtsai 2002). Ha ehhez hozzávesszük, hogy más kísérletekben a 

RVH patkányok ischaemiás veséjében AT1 receptor upregulációt (Modrall és mtsai 

1995) vagy akár csak a receptor koncentráció fenntartását (Sadjadi és mtsai 2002) 

találták, könnyen magyarázhatjuk a fennálló hypertenziót ezekben az állatokban. Mások 

viszont az AT1R downregulációját tapasztalták (Wilkes és mtsai 1988; Haefliger és 

mtsai 1995). 

Számos kutatócsoport további faktoroknak tulajdonít jelentőséget a 

renovascularis hypertonia kórélettanában: többen vizsgálják a NO (nitrogén monoxid) 

renin elválasztásra kifejtett hatását, az oxidatív stressz (oxigén gyökök), 

prosztaglandinok, thromboxan, adenozin vagy az endothelin szerepét RVH-ban (Welch 

2000). 

 

 

 
8. ábra Az arteria renalis szűkület, a hypertonia és a krónikus veseelégtelenség kapcsolata (Safian 
és Textor 2001). 
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AZ RENOVASCULARIS HYPERTONIA NONINVAZÍV VIZSGÁLÓ ELJÁRÁSAI 

VIZSGÁLATI MÓDSZER 
 

ELMÉLETI 
HÁTTÉR 

ELŐNY KORLÁTOK 

Fiziológiai vizsgálatok a renin-
angiotenzin rendszer felmérésére 

   

Perifériás plazma renin aktivitás mérése Rávilágíthat a Na 
excretio okára.  

Méri a renin-angiotenzin 
rendszer aktivációjának 
szintjét. 

Alacsony prediktív 
diagnosztikus értékű 
renovascularis hypertoniában; 
az eredményt gyógyszerek és 
számos egyéb faktor 
befolyásolja.  

Captopril-stimulált renin aktivitás mérése A szűkülettől 
distalisan 
nyomásesést okoz. 

Növeli a renin kibocsátást 
a stenoticus veséből. 

Alacsony prediktív 
diagnosztikus értékű 
renovascularis hypertoniában; 
az eredményt számos egyéb 
faktor befolyásolja. 

Vena renalisban mért renin aktivitás  A két vese renin 
elválasztásának 
összehasonlítása. 

A lateralizáció prediktív a 
revascularizációt követő 
vérnyomás javulásra. 

A lateralizáció hiánya nem 
jelenti a revascularizáció 
sikertelenségét; az eredményt 
gyógyszerek és számos egyéb 
faktor befolyásolja. 

Funkcionális vizsgálatok a vese teljes 
funkciójának felmérésére 

   

Szérum kreatinin mérése A tejes 
vesefunkciót méri. 

Könnyen elérhető, olcsó. Nem szenzitív a korai 
változásokra a vese térfoglaló 
folyamatokban vagy solo 
vesében. 

Vizeletvizsgálat Vizeletüledék és 
proteinuria 
felmérése. 

Könnyen elérhető, olcsó. Az eredmények aspecifikusak és 
számos egyéb faktor 
befolyásolja.  

Izotópos képalkató vizsgálatok [125I] 
iothalamate vagy króm[51Cr]–jelölt 
dietilén-triamin-pentaecetsavval (DTPA) 
a GFR meghatározásra 
 

A teljes GFR 
felmérése. 

Hasznos a GFR 
meghatározására normális 
és abnormális 
vesefunkcióval rendelkező 
betegeknél. 

Drága, nehezen hozzáférhető. 

Perfúziós vizsgálatok a megváltozott 
renalis véráramlás felmérésére 

   

Captopril renographia technécium[99mTc] 
merkaptoacetiltriglicinnel ([99mTc] 
MAG3) 

A captopril által 
kiváltott filtrációs 
nyomás csökkenés 
felerősíti a vese 
perfúziók közötti 
különbséget. 

Normális lelet kizárja a 
renovascularis hypertoniát. 

Többszörös korlátok 
előrehaladott atherosclerosissal 
vagy magas kreatinin szinttel 
(>2,0 mg/dl; >177 µmol/l) 
rendelkező betegeknél.  

Technécium merkaptoacetiltriglicinnel 
vagy technéciummal jelölt dietilén-
triamin-pentaecetsavval (DTPA) végzett 
izotópos képalkotás segítségével mindkét 
vese frakcionált flow-jának becslése 
 

Mindkét vese 
frakcionált flow-
jának becslése. 

Kiszámítható egy vese 
glomerularis filtrációs 
rátája.   
 

Az eredményeket 
befolyásolhatja a párhuzamosan 
fennálló obstruktiv uropathia. 

Érvizsgálatok a vese artériák 
felmérésére 

   

Duplex UH Láthatóak a vese 
artériák, flow 
velocitással 
megmérhető a 
stenosis 
súlyossága. 

Könnyen elérhető, olcsó. Erősen függ a vizsgáló 
gyakorlatától, fibromuscularis 
dysplasia vagy mellékartériák 
diagnózisához kevésbé 
megbízható az invaziv 
angiográfiához képest.  

MR angiográfia Láthatóak a vese 
artériák és a 
perirenalis aorta. 

Nem nephrotoxicus, 
hasznos 
veseelégtelenségben 
szenvedő betegeknél, 
kiváló felvételeket nyújt. 

Drága; fibromuscularis 
dysplasia diagnózisához 
kevésbé megbízható az invaziv 
angiográfiához képest; stentek 
műterméket okoznak a 
felvételeken. 

CT angiográfia Láthatóak a vese 
artériák és a 
perirenalis aorta. 

Kiváló felvételeket nyújt; 
stentek nem okoznak 
műterméket.  

Széles körben nem elterjedt; 
nagy mennyiségű 
kontrasztanyag szükséges, mely 
potenciálisan nephrotoxicus.  

6. táblázat A renovascularis hypertonia noninvazív vizsgálóeljárásai (Safian és Textor 2001). 
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4 KÉRDÉSFELVETÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK  

Kutatásaink a következő főbb irányvonalak mentén zajlottak: 

• Elsődleges célunk egy olyan új AT1R specifikus PET radiofarmakon, – a 

[11C]KR31173 – tanulmányozása volt, amely a későbbiekben humán 

felhasználásra is alkalmas lehet.  

• Kezdetben a fenti radiofarmakon biodisztribúciójának és 

farmakokinetikájának mérését végeztük hagyományos ex vivo izótópos 

vizsgálattal egereken, majd ezt a mérési eljárások in vivo körülményekre 

való „átültetése” követte kisállat PET készüléken.  

• Végül a radiofarmakon tanulmányozása történt klinikai gyakorlatban 

használt (humán) PET készülékkel nagytestű emlős állatokon: kutyákon 

és páviánon.  

• További célunk volt az ACE gátlás, valamint a Goldblatt-féle 2K, 1C 

renovascularis hypertonia vese AT1 receptor denzitásra gyakorolt 

hatásainak in vivo tanulmányozása a már meglévő régebbi, állatokban 

többször használt AT1R specifikus radiofarmakon, az [11C]L-159,884 

segítségével.  

 

 

A PET-et és egyéb kiegészítő vizsgálatokat (műtétek, MR angiográfia, 

autopszia, stb.), a PET felvételek számítógépes feldolgozását és kiértékelését - a 

technikai személyzet segítségével - magam végeztem vagy koordináltam, míg a 

kinetikai modellek alkalmazását a PET vizsgálatokra Prof. Dr. Szabó Zsolt, a kutya 

autopsziás minták in vitro receptor-, továbbá szérum hormonméréseket a washingtoni 

Georgetown Egyetemen Prof. Dr. Kathryn Sandberg munkacsoportja végezte. 



Célkitűzéseink: 

 

1-es vizsgálat: [11C]KR31173 PET radiofarmakon AT1R specifikus 

kötődésének és PET képalkotásban való alkalmazhatóságának vizsgálata 

Jelen kísérletsorozat célja egy új AT1R specifikus PET radiofarmakon a 

[11C]KR31173 vizsgálata, AT1R specifikus kötődésének bizonyítása, továbbá 

alkalmazhatóságának bemutatása kisállat és klinikai (humán) PET készüléken. További 

célunk az új radiofarmakon összehasonlítása a humán vizsgálatokban nem használható 

[11C]L-159,884 radioliganddal, illetve az emberi szervezethez közelebb álló páviánon 

való kipróbálása a jövőbeni humán vizsgálatok alkalmazhatóságának megítélésére 

(Mathews és mtsai 2004; Zober és mtsai 2006). 

1.1-es vizsgálat: Az eredeti szintézis során nyert [11C]KR31173 

radiofarmakon AT1R specifikus kötődésének igazolása ex vivo 

biodisztribúciós és farmakokinetikai vizsgálatokkal egereken 

Ebben a kísérletben a következő hipotézist vizsgáltuk: 

• Az eredeti szintézissel készült [11C]KR31173 radiofarmakon ex vivo 

biodisztribúciós és farmakokinetikai vizsgálatok során magas felvételt és 

specifikus kötődést mutat az egerek AT1R-ben gazdag szerveiben. 

1.2-es vizsgálat: Módosított szintézis során nyert [11C]KR31173 

radiofarmakon AT1R specifikus kötődésének és szelektivitásának igazolása 

ex vivo biodisztribúciós és farmakokinetikai vizsgálatokkal egereken 

Ebben a kísérletben a következő hipotézist vizsgáltuk:  

• A [11C]KR31173 radiofarmakon módosított szintézisét követően az ex 

vivo biodisztribúciós és farmakokinetikai vizsgálatok során magas 

felvételt, valamint specifikus és szelektív kötődést mutat az egerek 

AT1R-ben gazdag szerveiben. 
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1.3-as vizsgálat: A [11C] KR31173 kisállat PET vizsgálata egereken  

Ebben a kísérletben a következő hipotéziseket vizsgáltuk: 

• A [11C]KR31173 radiofarmakon alkalmas egereken végzett AT1R 

képalkotás kivitelezésére kisállat PET készülék használatával. 

• A PET vizsgálat során bizonyítható a [11C]KR31173 radiofarmakon 

AT1R specifikus kötődése. 

1.4-es vizsgálat: A [11C]KR31173 klinikai PET vizsgálata kutyákon  

Ebben a kísérletben a következő hipotéziseket vizsgáltuk: 

• A [11C]KR31173 radiofarmakon alkalmas kutyákon végzett AT1R 

képalkotás kivitelezésére klinikai (humán) PET készülék használatával. 

• A PET vizsgálat során bizonyítható a [11C]KR31173 radiofarmakon 

AT1R specifikus kötődése. 

1.5-ös vizsgálat: A [11C]KR31173 és a [11C]L-159-884 klinikai PET 

vizsgálata páviánon 

Ebben a kísérletben a következő hipotéziseket vizsgáltuk: 

• A [11C]KR31173 radiofarmakon alkalmas páviánon végzett AT1R 

képalkotás kivitelezésére klinikai (humán) PET készülék használatával. 

• A PET vizsgálat során bizonyítható a [11C]KR31173 radiofarmakon 

AT1R specifikus kötődése. 

• [11C]KR31173 radiofarmakon magasabb szöveti aktivitást és specifikus 

kötődést mutat a pávián vesékben, mint a [11C]L-159-884. 

1.6-os vizsgálat: A [11C]KR31173 és [11C]L-159-884 metabolizmusa, 

szérumfehérjékhez való kötődése és vizelettel való kiválasztódása 

Ebben a kísérletben a következő hipotéziseket vizsgáltuk: 

• A [11C]KR31173 módosított szintézise jelentősen csökkenti a 

radiofarmakon metabolizmusát. 

• A [11C]KR31173 szérumfehérjékhez való kötődése alacsonyabb humán 

és pávián plazmában, mint a [11C]L-159-884 radiofarmakoné. 
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2-es vizsgálat: Az ACE gátlás akut és krónikus hatásának vizsgálata kutya 

vese AT1R denzitására  

A vizsgálat célja, hogy megfigyeljük az angiotenzin konvertáló enzim (ACE) 

akut és krónikus gátlásának hatását az AT1R denzitására, illetve az AT1R specifikus 

[11C]L-159,884 radiofarmakon kötődésére. A cardiovascularis betegségben szenvedő 

betegek nagy része szed valamilyen ACE gátló gyógyszert, így az AT1R jövőbeni 

humán PET leképezéséhez elengedhetetlenül szükségesek ezek az adatok (Zober és 

mtsai 2008). 

Vizsgálatunkhoz a következő hipotéziseket állítottuk fel: 

• Az ACE krónikus gátlása upregulálja a vese AT1R denzitást, amelyet az 

AT1R specifikus [11C]L-159,884 radiofarmakon emelkedett kötődése 

jelez. 

• Az akut ACE gátlást követő radiofarmakon kötődés változása kisebb a 

krónikus gátlásnál mérthez képest.  

3-as vizsgálat: A kísérletes renovascularis hypertonia hatásának vizsgálata 

kutya vese AT1R denzitására  

Vizsgálatunk célja a Goldblatt-féle klasszikus kísérletes 2K, 1C renovascularis 

hypertonia, azon belül a vesék AT1 receptor denzitásának in vivo vizsgálata PET-tel. 

Hosszú távú célunk az AT1R PET leképezésének használata a humán renovascularis 

hypertonia betegség diagnosztikájában. Az előzetes eredményekről korábban 

beszámoltunk (Zober és mtsai 2003). 

Kísérletünkben a következő hipotéziseket vizsgáltuk: 

• Kísérletes 2K, 1C renovascularis hypertoniában az in vivo PET AT1R 

kötés emelkedett a hipoperfundált vesében. 

• Az emelkedő in vivo PET AT1R kötést leíró paraméterek pozitívan 

korrelálnak az RVH állatokban mért vérnyomás növekedéssel, illetve 

negatívan korrelálnak a vese perfúziójával. 
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5 MÓDSZEREK 

5.1 Felhasznált PET radiofarmakonok és gyógyszerek  

A radiofarmakonok kémiai szintézise és jelölése a 11C rövid felezési ideje miatt 

helyben, a beinjektálás, illetve a PET vizsgálat előtt közvetlenül történt (Mathews és 

mtsai 2006). Az új AT1R specifikus [11C]KR31173 radiofarmakonnal történt és általunk 

publikált biodisztribúciós és farmakológiai vizsgálatok után egy évvel technikai okok 

miatt a radiofarmakon szintézisét módosítottuk, THF-et használva reakciós oldószerként 

(7. ábra). Az állatkísérletes modellekben (2-3-as vizsgálatok) és az 1.5-ös vizsgálatban 

az AT1R specifikus [11C]L-159,884 radiofarmakont használtuk, ennek szintézisét 

korábban közölték (Kim és mtsai 1996). 

A farmakokinetikai vizsgálatokhoz az MK-996-ot, a KR31173 jelöletlen alakját 

és az SK-1080 AT1 antagonistákat, valamint a PD123,319 AT2 antagonistát használtuk.  

Az SK-1080, a jelöletlen KR31173 és védett prekurzora a Korean Research 

Institute of Chemical Technology (Taejon, Dél-Korea) ajándéka. Az MK-996-ot, 

jelöletlen L-159,884-et és prekurzorát a Merck Research Laboratories (West Point, PA), 

a PD-123,3l9-et a Parke-Davis Pharmaceutical Research Division (Ann Arbor, MI) 

biztosította. Az ACEI vizsgálatok (2-es vizsgálat) során használt enalaprilat és 

lisinopril (Privinil) gyógyszerek a Merck & Co. (North Wales, PA) készítményei. A 

beinjektált gyógyszeroldatokat a kísérlet napján frissen készítettük. 

5.2 Ex vivo biodisztribúciós és farmakokinetikai vizsgálatok egereken 

A radiofarmakon-eloszlást „in vivo”, kívülről leképező eszközökkel használható 

radiofarmakonok köre (gamma- és pozitron-sugárzók) és az eljárások során elérhető 

felbontás korlátozott, ezért igazán jó felbontású vizsgálatok csak „ex vivo” végezhetők. 

A radiofarmakonok eloszlásának és kötődési kinetikájának vizsgálatát mi is ilyen 

módszerrel végeztük kisállatokban. 

Minden kísérlet teljes összhangban volt az amerikai és a magyar, továbbá a 

Johns Hopkins Egyetem állatkísérletes előírásaival. 
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A vizsgálatokhoz egészséges, 26-30 g (1.1-es vizsgálat) és 27-31 g súlyú (1.2-es 

vizsgálat), hím CD-1 egereket (Johns Hopkins Egyetem Állatház) használtunk. Az 

állatok farokvénáján keresztül a régi szintézissel előállított [11C]KR31173-ból átlagosan 

19,1 MBq (517 μCi) aktivitású és 258 GBq/μmol (6979 mCi/μmol) specifikus aktivitású 

radiofarmakont jutattunk be az 1.1-es vizsgálatban (biodisztribúció n=15; 

farmakokinetika n=9). Az 1.2-es vizsgálatnál az új szintézissel előállított 

[11C]KR31173-ból átlagosan 21 MBq (560 μCi) aktivitású, 253 GBq/μmol (6841 

mCi/μmol) specifikus aktivitású radiofarmakont injektáltunk be (biodisztribúció és 

farmakokinetika n=12). 

A radiofarmakon beadását követően 5, 15, 30, 60 és 90 perccel, 3-3 állatot 

cervicalis dislocatioval megöltünk (1.1-es vizsgálat). Jéggel hűtött preparációs tálcán az 

agy, a szív, a tüdők, a máj, a vesék, a mellékvesék és a vérminta azonnal eltávolításra 

kerültek; tömegüket elektromos mérleggel, majd a bennük lévő radioaktivitást egy 

automata gamma-számlálóval (1282 Compugamma CS Universal Gamma Counter, 

LKB, Wallac, Finland) megmértük. Higítási standardként az injektált aktivitásból vett 

minták szolgáltak, amelyeket együtt mértünk a szöveti mintákkal. Szervenként 

kiszámoltuk a tömegegységenkénti aktivitásfelvétel értékeket a beadott aktivitás %-ában 

kifejezve (%ID/g). Minden mérést korrigáltunk a háttérsugárzásra és radioaktív 

bomlásra. 

A radiofarmakon AT1R-hoz való specifikus kötésének és kötési 

szelektivitásának meghatározásához farmakokinetikai vizsgálatokat végeztünk. 10 

perccel a radiofarmakon beadását megelőzően 3-3 egérbe 1 mg/kg dózisú MK-996-ot 

vagy hideg KR31173-at injektáltunk az állatok farokvénájába (1.1-es vizsgálat). 60 

perccel a radiofarmakon beadását követően az állatokat leöltük, a szerveik közötti 

radiofarmakon-eloszlást a biodisztribúciós vizsgálattal megegyezően mértük. Az 1.2-

vizsgálatban a biodisztribúciós és farmakokinetikai vizsgálatot összevontuk, csak 60 

perces mérést végeztünk, 4-4 állatot használtunk. 30 perccel a radiofarmakon beadását 

megelőzően intraperitoneálisan fiziológiás sóoldatot (n=4) vagy az AT1R antagonista 

SK-1080-at (n=4) vagy az AT2R antagonista PD123,319-et (n=4) injektáltuk be. Az 

antagonisták dózisa 0,2 ml 2 mg/kg-os bolus volt. 
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5.3 Kisállat PET alkalmazás egereken 

A klinikai gyakorlatban használt (humán) PET készülékek felbontása nem elég 

jó ahhoz, hogy kis állatok szerveit leképezhessük velük. A kísérleti munkához speciális, 

kis látómezejű, nagy felbontású készülékeket fejlesztettek ki. Egy ilyen „ATLAS” 

típusú (Advanced Technology Laboratory Animal Scanner, National Institutes of 

Health, Bethesda, MD) kisállat PET készüléken (9. ábra) végeztük a vizsgálatokat 

(Shimoji és mtsai 2004).  

 

 
9. ábra ATLAS típusú kisállat PET készülék. 

 

A kísérlet teljes összhangban volt az amerikai és magyar, továbbá a Johns 

Hopkins Egyetem állatkísérletes előírásaival. 

Egészséges, 30-44 g súlyú, hím CD-1 egereket (n=13; Johns Hopkins Egyetem 

Állatház) ketamin-acepromazin–NaCl oldat (1:1:2; 50 μl/22 g, Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO) szubkután injekcióval premedikáltuk, majd az anesztéziát 0,5–1,0% 

isofluran (0,4–1,0 l/perc; Halocarbon Products Corp., River Edge, NJ) folyamatos adása 

mellett végeztük. A radiofarmakon beadása előtt 30 perccel az állatokba 

intraperitoneálisan fiziológiás sóoldatot (n=7) vagy 2 mg/kg AT1 antagonista SK-1080-

at (n=6) adtunk. A módosított szintézisű [11C]KR3117-ből átlagosan 13 MBq (0,36 

mCi) dózisú és 345 GBq/μmol (9327 mCi/μmol) specifikus aktivitású mennyiséget 
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injektáltunk az állatok farokvénájába. Az állatokat párosával (kontroll és kezelt) úgy 

pozícionáltuk, hogy mindkét veséjük a PET kamera látómezőjébe essen (10. ábra). 

A radiofarmakon beadásának pillanatában egy 60 perces dinamikus PET 

vizsgálatot indítottunk a következő képidőkkel: négy 15 másodperces, három 1 perces, 

három 2 perces, hat 5 perces és két 10 perces begyűjtés. (A növekvő képidőkre azért 

van szükség, hogy a 11C gyors bomlása miatt ne romoljon nagyon a későbbi képek 

jel/zaj viszonya.) A PET képeken látható vesék területére ROI-kat rajzoltunk, majd ezek 

segítségével idő-aktivitási görbéket képeztünk. 

 

  
10. ábra Kontroll és kezelt egér isofluran altatásban egy 60 perces dinamikus PET vizsgálat során 
ATLAS típ. kisállat PET készülékben. 

 

5.4 Kutya és pávián leképzése klinikai (humán) PET készülékkel  

5.4.1 Az állatok előkészítése és altatása 

A vizsgálatok teljes összhangban voltak az amerikai és a magyar, továbbá a 

Johns Hopkins Egyetem állatkísérletes előírásaival.  

A 2-3-as vizsgálatokban, az új környezethez való gyors alkalmazkodás 

elősegítéséhez az állatok már 1 héttel a vizsgálatok megkezdése előtt a labor állatházába 

kerültek és „H/D diet” (Hill’s Pet Nutrition, Topeka, KS) nevű speciális állateledelt 

kaptak, amelyhez a normális sóbevitel ellenőrzése céljából naponta 60 mEq NaCl-ot 

kevertünk. Az állatok a vizsgálatok előtti 12 órában szilárd ételt nem, csak folyadékot 

kaptak. A szigorú napi sóbevitel fontosságát munkacsoportunk egy korábbi vizsgálata is 
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bizonyította, miszerint a diétás NaCl bevitel mértéke hatással van az in vivo AT1R 

kötődés regulációjára (Szabo és mtsai 2001).  

 

 
11. ábra A vizsgálatban szereplő egyik beagle kutya PET vizsgálata egy GE Advance típ. klinikai 
PET készülékkel. Az állat a vizsgálat alatt teljes altatásban, fontosabb élettani paramétereit 
folyamatosan monitoroztuk. 

 

A beagle kutyák 0,2 mg/kg im. acepromazin (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) 

premedikációban részesültek, majd az anesztéziát 25 mg/kg iv. pentobarbitállal (Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO) indítottuk el, azután 3 mg/kg/h adásával tartottuk fent. Az 

állatokat minden esetben intubáltuk, a fontosabb élettani paramétereket (szívfrekvencia, 

vérnyomás, oxigén-szaturáció, EKG, testhőmérséklet) folyamatosan monitoroztuk. Az 

artériás radiofarmakon-koncentráció időbeli változásának méréséhez (input funkció) az 

egyik artéria femoralisba kanült helyeztünk, ezt használtuk az artériás vérnyomás 

mérésére is. Két perifériás vénát biztosítottunk a folyadékpótlás, anesztézia fenntartása 

és a radiofarmakon beadása céljából.  

Egy Papio anubis pávián (24 kg) altatását Saffan (Pitman-Moore, Middlesex, 

U.K.) anesztetikum 9 mg/kg dózisú indításával és 7 mg/kg/h-s fenntartással végeztük. 

Az állatot intubáltuk, a szívfrekvenciát, vérnyomást, oxigén-szaturációt és EKG-t 

folyamatosan monitoroztuk. Az artériás input funkció eléréséhez az egyik artéria 

femoralisba kanült helyeztünk; a folyadékpótlás, az anesztézia fenntartása és a 

radiofarmakon injektálásához két perifériás vénát biztosítottunk. A PET leképzés 

protokollja 
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A PET vizsgálatok egy “GE Advance PET scanner” (GE Medical Systems, 

Milwaukee, WI) típusú készülék használatával történtek. A kamera axiális látótere 15 

cm, amely 35 db 4,25 mm vastag szeletre bontva jelenik meg. A térbeli feloldóképesség 

a szeleteken belül (transzaxiálisan) 5,4 mm, tengelyirányban 5,8 mm (félérték-

szélesség).  

A vesék lokalizációjához mobil UH (Ultramark 4, Advanced Technology 

Laboratories, Seattle, WA) készüléket használtunk, majd az állatokat úgy pozícionáltuk, 

hogy mindkét veséjük a PET kamera látómezőjébe essen. 

Mindegyik vizsgálat egy transzmissziós felvétel elkészítésével indult, amely egy 

pár 370 MBq Germanium-68-as tűforrás felhasználásával történt. Ezeket a felvételeket a 

későbbi emissziós felvételek sugárgyengítésének korrekciójához használtuk. 

 

 1.4-es vizsgálat: A [11C]KR31173 klinikai PET vizsgálata kutyákon 

Az altatásban lévő hím beagle kutyákon (n=3; 15,5±0,5 kg) egymás után két-két 

dinamikus PET vizsgálatot végeztünk, 135 perces intervallumot hagyva a 

radiofarmakon két injektálása között. A [11C]KR31173 beadott átlagos dózisa 275 ± 58 

MBq (7.43 ± 1.57 mCi), specifikus aktivitása 113 GBq/µmol (3,045 mCi/µmol) volt. 

Az első PET alap, kiindulási vizsgálatként szolgált. A második PET célja a nem-

specifikus kötődés mérése, e célból a radiofarmakon injektálása előtt 30 perccel 1mg/kg 

SK-1080 AT1R antagonistát adtunk iv. az állatoknak. Mindegyik PET leképezés 95 

percig tartott, és a következő képbegyűjtési időket alkalmaztuk: négy 15 sec, három 1 

perces, három 2 perces, három 5 perces, három 10 perces és két 20 perces.  

 

 1.5-ös vizsgálat: A [11C]KR31173 és a [11C]L-159-884 klinikai PET 
vizsgálata páviánon 

Egy Papio anubis páviánon (24 kg) végeztünk dinamikus PET vizsgálatokat. 

Átlagosan 345 MBq dózisú és 291 GBq/µmol specifikus aktivitású [11C]KR31173-t 

injektáltunk vizsgálatonként. Két hónap különbséggel ugyanezen állatot használtuk a 

[11C]L-159-884 radiofarmakon vizsgálatához, amelyből átlagosan 243 GBq/µmol 

specifikus aktivitású 530 MBq injektált dózist adtunk. A két radiofarmakon specifikus 

kötődését AT1 receptorhoz kiindulási és SK-1080 (1 mg/kg iv.) kezelés (AT1 receptor 

blokkolás) utáni PET vizsgálatokkal mértük. A 75 perces dinamikus PET leképezést a 
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következő protokollal végeztük: négy 15 másodperces, három 1 perces, három 2 perces, 

három 5 perces, három 10 perces valamint egy 20 perces felvétel. 

 

 2-es vizsgálat: Az ACE gátlás akut és krónikus hatásának vizsgálata 
kutya vese AT1R denzitására  

Kísérleteink során tíz egészséges, felnőtt beagle kutyát használtunk (átlagos 

tömeg=13,8 kg). A dinamikus PET vizsgálatok során átlagosan 370 MBq (10 mCi) 

[11C]L-159,884-t injektáltunk, amelyet 18 gyűjtési periódusból álló, összesen 95 perc 

hosszú akvizíció követett (lásd korábban).  

 

 3-as vizsgálat: A kísérletes renovascularis hypertonia hatásának 
vizsgálata kutya vese AT1 receptor denzitására  

Kilenc egészséges, felnőtt (12,3 ± 1,1 kg) beagle kutyát használtunk a 

vizsgálatokhoz. A PET vizsgálatok az MR vizsgálat napján, vagy 24 órán belül 

történtek. A transzmisszós felvételeket követően a stenoticus, illetve 

kontralateralis/kontroll vese véráramlásának összehasonlítására [15O]víz (370 MBq, 30 

felvétel/5 perc) perfúziós vizsgálatot végeztünk. Az idő-aktivitási görbék a 

csúcsaktivitás 20%-nál, a vesecortex-re felrajzolt ROI-kból származtak, meghatároztuk 

továbbá az aktivitás megjelenése és a csúcsaktivitás közt eltelt időt. Ebben az 

időintervallumban az aktivitási görbék alatti területeket használtuk a két vese 

perfúziójának összehasonlítására. A stenoticus vese perfúzióját a kontralateralis/kontroll 

vese %-ában fejeztük ki.  

A második dinamikus – AT1R receptor kötést mérő – PET vizsgálat során 391 ± 

20 MBq (476 ± 566 GBq/μmol; 0,88 ± 0,48 μg) [11C]L-159,884-et injektáltunk, amelyet 

18 gyűjtési periódusból álló összesen 95 perc hosszú leképzés követett.  

 

5.4.2 PET képfeldolgozás és a radioligand kötés kvantifikációja 

A kutyák és a pávián PET felvételeit „ramp”-szűrt visszavetítéssel 

rekonstruáltuk. „Imager 3D” program (Johns Hopkins University, Baltimore, MD) 

segítségével a különböző időpontokban (dinamikusan) leképezett majd rekonstruált 

(transzverzális) PET felvételeken körülrajzoltuk a vizsgálandó területeket („region of 
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interest, ROI), majd ezekből idő-aktivitás görbéket (szöveti koncentrációs görbéket) 

képeztünk. Jellemzően a vese corticalis területét és az aortát jelöltük ki. Mindegyik 

görbét korrigáltuk a radioaktív bomlásra és az injektált dózisra. 

A radiofarmakon eloszlásának változásait jellemző következő kvantitativ 

értékeket számoltuk ki: 

 

Szöveti aktivitás 

Az adott területen (térfogatban) mért átlagos radioaktivitás-koncentráció az 

injektált radiofarmakon-mennyiség (ID) hányadaként kifejezve. Mértékegysége 

Bq/ml/MBq ID (nCi/ml/mCi ID) vagy %/ml. 

 

Radioligand visszatartás (retenció) 

A radiofarmakon beadását követő 75-95 perces időintervallumban mért és a 

legmagasabb szöveti (kb. az 5. percben mért) aktivitás hányadosa. Az első 5 percben a 

radiofarmakon nagy része még a vérkeringésben van, és csak kis százalékban történik 

receptor kötődés, míg a későbbi (75-95 perces) felvételek már a radiofarmakon 

specifikus kötődését mutatják. 

 

Kinetikai paraméterek számítása rekeszes modellből  

A két szöveti rekeszes modell Marquardt-féle nemlineáris legkisebb négyzetek 

módszerével történő görbeillesztés segítségével számoltunk ki a kinetikai paramétereket 

(Szabo és mtsai 1998; Szabo és mtsai 2001). A renalis parenchymához jutó 

radiofarmakon mennyiségét a kompartment modell K1 paraméterével jelemeztük. 

 

Gjedde-Patlak-féle grafikus módszer (Ki)  

A vérbeli (bemeneti függvény) és az eredeti szöveti aktivitás időbeli változását 

leíró görbékből a Gjedde-Patlak-féle transzformációval meghatároztuk a Ki paramétert 

(influx rate constant=beáramlási sebesség) (Gjedde 1982; Patlak és mtsai 1983). 
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Teljes eloszlási tér (DV) meghatározása Logan-féle grafikus eljárással 

A vérbeli és szöveti idő-aktivitási adatokon végzett tarnszformációt követően, a 

transzformált görbe végső szakaszára illesztett egyenes meredekségéből határoztuk meg 

a teljes eloszlási teret (DV vagy tDV) (Logan és mtsai 1990). 

 

 

5.4.3 Radiofarmakonok vér koncentráció-görbéje, metabolizmusa, 

szérumfehérjékhez való kötődése és vizelettel való kiválasztódása  

A PET radiofarmakon kötésének egyes kvantifikációs eljárásaihoz a plazma 

radioaktivitási görbe (bemeneti függvény=input function) ismeretére volt szükség, 

melyhez 0,5 ml térfogatú artériás mintákat vettünk: 5-8 másodpercenként a 

radiofarmakon beinjektálását követő első két percben, majd a vizsgálat hátralévő 

részében fokozatosan egyre nagyobb időközökben (összesen kb. 35 mintát). A 

vérminták centrifugálását (2000 g, 3 perc) követően azonos mennyiségű (0,2 ml) 

plazma aktivitását gamma-számlálóval (1282 Compugamma CS Universal Gamma 

Counter, LKB, Wallac, Finland) mértük; a számlálót „kereszt”-kalibráltuk a PET 

kamerával. További hat időpontban (5, 15, 30, 45, 60 és 90 perc post. inj.) artériás 

vérmintákat (1 ml) gyűjtöttünk, majd HPLC segítségével meghatároztuk a 

metabolizálatlan radiofarmakon százalékát a vérplazmában. Az input funkciót 

korrigáltuk a metabolitokra oly módon, hogy a plazmabeli aktivitás-koncentrációkat 

szoroztuk a metabolizálatlan frakció százalékával. Mivel az átlagosan 35 időpontban 

vett vérmintára 6 HPLC-s adat jutott, utóbbiakból a közbülső időpontokhoz tartozó 

értékeket biexponenciális görbeillesztéssel interpoláltuk. 

A szérumfehérjékhez való kötődés méréséhez a szabad ligandokat dextránnal 

bevont aktív-szénnel abszorbeáltuk. Az állatok vizeletét a húgycsövükbe vezetett 

csecsemő állandó katéterrel vezettük el. Az állatok vizeletét felfogva a következő 

mintákat gyűjtöttük: a radiofarmakon beadása előtti rész, majd a radiofarmakon 

beadását követő 0-30, 31-60 és 61-90 percek közötti frakciók. Megmértük a vizelet 

mennyiségét, majd a bennük lévő radioaktivitást és radioligand metabolitok százalékát a 

plazmával megegyező módszerrel határoztuk meg (Hilton és mtsai 2000). 
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Az 1.6-os vizsgálatban szereplő humán vérminta önkéntes donoroktól 

származott, betartva az amerikai és a magyar, továbbá a Johns Hopkins Egyetem humán 

vizsgálati előírásaiat. 

 

5.5 Egyéb radiológiai vizsgálatok 

Mágneses magrezonancia (MR) angiográfia 

A 3-as számú vizsgálatban, 1-4 héttel a konstriktorok behelyezését követően az 

arteria renalisokon kialakult stenosis, vesékben lévő perfúzió mérésére, MR angiográfiát 

végeztünk a fentebb részlezett anesztézia mellett. 

A vizsgálatokat egy GE CV/i MR scanneren (General Electric Healthcare, 

Princeton, NJ) végeztük. A nativ felvételek után az állatokat hyperventilláltuk, majd a 

légzésüket felfüggesztettük a kontrasztos 3-D MR angiográfia (~60 sec) elvégzése alatt, 

amely során 2 ml/s sebességgel 0,2 mmol/kg gadolíniumot (General Electric Healthcare, 

Princeton, NJ) injektálunk, amelyet 20 ml „bemosó” fiz. sóoldat követett. 

„Fluoroscopos trigger” használatával az abdominalis aortában megjelenő 

kontrasztanyag észlelésekor indult meg az MR leképezés. Az artériás és parenchymás 

fázis leképezése a következő protokoll szerint történt: TR: 3,8 ms; TE: 1,1 ms; látótér: 

26-30 cm; 256x224 mátrix 512x512-re, 1,8 mm szeletvastagság 0.9 mm-re interpolálva; 

20 s leképezési idő). 

 

5.6 Goldblatt-féle 2K, 1C renovacularis hypertonia kialakítása kutyákban 

A 3-as számú vizsgálat PET protokoll leírásában részletezett állatokon, 

anesztéziát használva végeztük el a beavatkozást. Mindegyik állat arteria renalisainak 

felmérésére (stenosis, többes arteria/collateralisok, stb) standard műtői körülmények 

között röntgen digitális szubtrakciós angiográfiát (DSA) végeztünk: klasszikus 

Seldinger technikát használva, az arteria carotis punkciójával az arteria renalisok 

„megfestését” végeztük. Különösen ügyeltünk arra, hogy kizárjuk az RVH csoportból 

azokat az állatokat, amelyek dupla arteria renalisszal vagy jól látható collateralisokkal 

rendelkeztek.  

43 

 



Ezt követően a bal oldali arteria renalis feltárását kis lateralis subcostalis 

metszésből végeztük. A kipreparált arteria renalis köré –annak vastagsága alapján– 

speciális, 2,5 vagy 2,75 mm átmérőjű, ameroidot tartalmazó konstriktort (szorítógyűrűt) 

(Research Instruments SW, OR) helyeztünk (Michie és mtsai 1975; Ben és mtsai 1984; 

Brooks és Fredrickson 1992). Sham műtét (áloperáció) esetén a konstriktor felhelyezése 

után rögtön el is távolítottuk azt, majd zártuk a sebet. 

5.7 Vérkép és -kémia, hormon és in vitro szöveti receptor meghatározás 

A 2-3-as vizsgálatoknál a kísérlet kiindulási napján és minden PET vizsgálat 

előtt vérmintát vettünk a következő paraméterek méréséhez: vvt. szám, Hgb konc., 

hematokrit, elektrolitok (Na, K, Cl), karbamid, kreatinin, plazma renin aktivitás (PRA), 

plazma angiotenzin I és II (Ang I és II) és plazma aldoszteron szint. 

A vérkép és vérkémiai mérések a Johns Hopkins Egyetem akkreditált 

laboratóriumában történtek. 

A hormon és in vitro szöveti receptor meghatározást a Georgetown Egyetemen 

(Washington, DC) végezték. A levett vérmintákat előre elkészített, a megfelelő reagenst 

tartalmazó lezárt és hűtött kémcsövekben tároltuk, majd centrifugálás (3000 g, 10 perc) 

után a plazmából vett 100-100 µl-es mintákat -800 C-on tároltuk.  

 

A plazma renin aktivitás (PRA) értéke ng/ml/h fejlesztett Ang I, amelyet az 

EDTA hozzáadásával (8,55 mg K3EDTA) vett dupla vérminta 100-100 µl plazmájából 

határoztuk meg radioimmunoassay módszerrel (GammaCoat Plasma Renin Activity 

[125I] RIA Kit; Diasorin, Stillwater, MN). Az assay mérési tartománya 0,2–50 ng/ml 

volt. A minőségellenőrzést renin aktivitási kontroll reagens (Diasorin) használatával 

biztosítottuk. Az Ang I koncentráció meghatározásához pre-inkubációs meghatározást 

végeztünk (Szabo és mtsai 2001; Owonikoko és mtsai 2004).  

 

A plazma Angiotenzin II (Ang II) szintjét proteáz inhibitor oldat 

hozzáadásával  (3,5 mM EDTA, 0,5 mM 1,10-ortho-phenanthroline, 1 mM p-

hydroxymercuribenzoate NaCl, 2 mM pepstatin A) vett dupla vérminták 100-100 µl 

plazmájából radioimmunoassay módszerrel ([125I]-Angiotenzin II RIA Kit; Phoenix 

Pharmaceutical, Belmont, CA) határoztuk meg. 4°C-on történő centrifugálás után, C-18 

44 

 



SEP-oszlopokat használva a plazmát kinyertük és assay pufferben regeneráltuk 

(Phoenix Pharmaceutical, Belmont, CA). Az assay mérési tartománya 1-128 pg/cső volt. 

Minőségellenőrzéshez Ang II kontroll reagenst (Phoenix Pharmaceutical) használtunk 

(Naitoh és mtsai 1997; Zober és mtsai 2008). 

 

Plazma aldoszteron szint mérése heparinos (100 U heparin) kémcsövekben vett 

dupla vérminták 200-200 µl plazmájából történt radioimmuno-assay módszerrel (Coat-

A-Count Aldosterone; Diagnostic Product Corp., Los Angeles, CA). Az assay standard 

tartománya 25–1200 pg/ml volt. A minőségellenőrzést háromszintű aldoszteron kontroll 

reagens (Lyphochek Hypertension Markers Control; Bio-Rad, Irvine, CA) 

hozzáadásával biztosítottuk (Szabo és mtsai 2001; Owonikoko és mtsai 2004). 

 

In vitro AT1R mérés (szaturációs radioligand kötési assay) 

Az utolsó PET vizsgálatot követően a kutyákat túlaltattuk az AT1R denzitás in 

vitro szövettani mérése céljából. A veseszövetben mért in vitro receptor denzitás (BBmax) 

és ligand affinitás (Kd) értékeket összehasonlítottuk az in vivo PET során mért 

adatokkal. 

A boncolás során a veséket azonnal eltávolítottuk, jeges tálcán corticalis és 

medullaris részekre szeparáltuk, majd folyékony nitrogén segítségével lefagyasztottuk 

és -800C-on tároltuk. Az AT1R denzitás meghatározásához, a membránokat az izolált 

glomerularis és medullaris frakciókból készítettük elő (Mok és mtsai 2003). Telítési 

radioligand analízis során a vese glomerulus és medullaris mintáit emelkedő [125I]-

[Sar1,Ile8]Ang II koncentráció mellett, az AT2 receptor blokkoló PD-123,319 telítő 

dózisának (3 μM) jelenlétében, valamint 1 μM [Sar1,Val5,Ile8]Ang II (Saralasin) 

jelenlétében vagy hiányában inkubáltuk. A specifikus kötődési helyek számának 

maximumát (BBmax) és a disszociációs állandót (Kd) a radioligand telítési görbék 

Scatchard analízisével számítottuk ki PRISM típ. program segítségével (Graph-Pad 

Software Inc., San Diego, CA) (Owonikoko és mtsai 2004). 

5.8 Statisztikai módszerek 

Az eredményeket átlag ± adatok szórása (SD), vagy medián és interkvartilis 

terjedelem formájában adtuk meg. A radioligand kötési paramétereket és hormon 
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értékeket „box-and-whiskers” diagramon ábrázoltuk: a csoport medián értékeket vastag 

vízszintes vonal jelzi, a téglalapok a 25-75% közötti (interkvartilis) terjedelemet, míg a 

vonalak (whiskers) az adatok tartományát mutatják (az interkvartilis tartomány 1,5-

szeresénél távolabb szóródó adatokat egyedileg tüntetjük fel). 

Abban az esetben, amikor az adott változó normális eloszlást mutatott, illetve az 

esetszám ezt lehetővé tette, egy- vagy kétmintás Student-féle t-próbát használtunk. 

Azokban az esetekben, amikor a Kolmogorov–Szmirnov és Shapiro–Wilk teszt a 

paraméterek többségénél nem normális eloszlást mutatott, nemparaméteres statisztikai 

eljárásokat alkalmaztunk: két csoport összehasonlítására Mann-Whitney próbát 

végeztünk, míg ugyanazon állat két különböző időpontban mért értékeinek statisztikai 

különbségét Wilcoxon-próba segítségével vizsgáltuk. A különböző változók közötti 

korrelációt a 2-es vizsgálatban faktoranalízissel, a 3-as vizsgálatban Spearman–féle 

rangkorrelációval számoltuk. 

A próbáknál 5%-os szignifikanciaszintet alkalmaztunk. Amennyiben a fentiektől 

eltértünk, azt az adott vizsgálat módszereinél részletezem. 

A számításokat a Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)/Windows 

version 12 (SPSS. Chicago, IL) és Microsoft Excel 2002 (Microsoft Corporation, 

Seattle, WA) programok segítségével végeztük. 
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6 EREDMÉNYEK 

6.1 [11C]KR31173 PET radiofarmakon AT1R specifikus kötődésének és PET 

képalkotásban való alkalmazhatóságának vizsgálata 

6.1.1 Az eredeti szintézis során nyert [11C]KR31173 radiofarmakon AT1R 

specifikus kötődésének igazolása ex vivo biodisztribúciós és 

farmakokinetikai vizsgálatokkal egereken. 

Meghatároztuk az eredeti szintézis során nyert [11C]KR31173 biodisztribúcióját 

egér agyban, szívben, tüdőben, májban, vesében, mellékvesében és vérben. A 

különböző szervek, adott időpontokban mért, radioaktív bomlásra korrigált 

grammonkénti mennyiségét a beadott aktivitás %-ában a 7. táblázat mutatja. A 

radiofarmakon magas kezdeti felvételt mutatott a májban, mely gyorsan kimosódott (kb. 

30 percen belül). A májnál alacsonyabb, de magas aktivitás volt mérhető a 

mellékvesében és a vesében, amely a beadást követő 30. percnél is magas volt. 

Nagyságrenddel kevesebb aktivitást volt mérhető a tüdőben és a szívben, míg az agyban 

nem volt szignifikáns. A különböző szervekhez számított szövet/plazma arány 

általánosan nagyobb volt, mint 10:1-hez.  

 

Szerv 5 perc 15 perc 30 perc 60 perc 90 perc 

Mellékvese 19.71 ± 10.48 16.31 ± 7.75 15.70 ± 5.62 9.39 ± 3.71 12.56 ± 4.60 

Vese 22.70 ± 2.07 16.65 ± 0.64 10.29 ± 1.40 7.12 ± 0.93 6.31 ± 1.27 

Máj 30.32 ± 4.60 15.82 ± 0.98 8.80 ± 1.97 6.21 ± 2.00 4.56 ± 0.98 

Tüdő 3.23 ± 0.56 2.73 ± 0.43 1.41 ± 0.94 2.01 ± 0.60 2.07 ± 0.80 

Szív 2.16 ± 0.08 2.18 ± 0.20 1.56 ± 0.10 1.27 ± 0.24 1.20 ± 0.29 

Plazma 0.11 ± 0.02 0.35 ± 0.02 0.16 ± 0.01 0.10 ± 0.00 0.10 ± 0.01 

Agy 0.07 ± 0.01 0.05 ± 0.00 0.03 ± 0.00 0.03 ± 0.01 0.02 ± 0.01 
átlag ± SD (n=3) 

7. táblázat A [11C]KR31173 biodisztribúciója (%ID/g) CD-1 egerekben (átlag ± SD; n=3). 

 

A [11C]KR31173 AT1 receptorhoz való kötődésének gátlásához AT1 szelektív 

antagonistákat, az MK-996-ot és a KR31173 hideg alakját használtuk. Az antagonisták 
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1 mg/kg-os dózisát 10 perccel a radiofarmakon beadása előtt injektáltuk be az állatok 

farokvénájába. A 12. ábrán látható, hogy ez a dózis szignifikánsan gátolta a 

[11C]KR31173 felvételét a mellékvesében (91%), vesében (90%), tüdőben (88%) és a 

szívben (92%). Az antagonistával előkezelt állatok májában csak 50%-kal csökkent a 

radiofarmakon felvétele. 

 

 
12. ábra A [11C]KR31173 farmakokinetikája egerekben az injektálást követő 60. percben, AT1 
antagonista MK-996 (n=3) és KR31173 (n=3), továbbá fiz. sóoldattal (kontroll, n=3) való 
intravénás előkezelést követően. (Átlag ± SD értékek) 

 

6.1.2 Módosított szintézis során nyert [11C]KR31173 radiofarmakon AT1R 

specifikus kötődésének és szelektivitásának igazolása ex vivo 

biodisztribúciós és farmakokinetikai vizsgálatokkal egereken 

A módosított szintézisű [11C]KR31173 vizsgálata során az injektálást követő 60. 

percben a radiofarmakon szöveti koncentrációja hasonló volt a korábbi biodisztribúciós 

vizsgálatban tapasztaltakhoz: legmagasabb értékeket a mellékvesében (27.3 ± 6.4 

%ID/g), majd a vesében (11.3±1.0 %ID/g), a májban (8.9±0.6 %ID/g), tüdőben 
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(5.75±0.5 %ID/g) és a szívben (2.5±0.4 %ID/g) mértünk. Alig volt kimutatható aktivitás 

az agyban és csak minimális aktivitás volt a vérben. Az AT1 specifikus antagonista SK-

1080-nal előkezelt állatokban szignifikánsan csökkent radiofarmakon szöveti aktivitást 

mértünk (párosított Student; p=0,0001–0,01), 80 % feletti specifikus gátlással: a 

mellékvesében (98%), tüdőben (96%), szívben (96%) és vesében (82%). A májban 

átlagosan 33%-os volt az aktivitás csökkenése, amely érték azonban nem volt 

statisztikailag szignifikáns (p=0,11). Az AT2 specifikus antagonista PD123,319-cel 

kezelt állatoknál a mellékvesében, vesében, tüdőben, szívben és májban nem észleltünk 

statisztikailag szignifikáns radiofarmakon-felvétel csökkenést. 

 

 
13. ábra Az új módszerrel szintetizált [11C]KR31173 farmakokinetikája egerekben az injektálást 
követő 60. percben, AT1 antagonista SK-1080-nal (2 mg/kg, n=4), AT2 antagonista PD123,319-cel 
(2 mg/kg, n=4), vagy fiziológiás sóoldattal (kontroll, n=4) való intraperitonealis előkezelést 
követően (átlag ± SD értékek, * p<0,01; párosított Student). 

 

6.1.3 A [11C]KR31173 kisállat PET vizsgálata egereken  

A PET felvételeken az egerek veséinek területén pontosan kivehető 

radiofarmakon felhalmozódást figyeltünk meg. A kontroll állatok veséjében magas 

szöveti aktivitást mértünk, míg az AT1 antagonista SK-1080-nal kezelt állatokban ez az 
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érték jelentősen csökkent (14. ábra). A kontroll állatok májában a veséknél is magasabb 

aktivitás volt észlelhető. A kontroll és a SK-1080-nal előkezelt állatok vese idő-aktivitás 

görbéinek különbségéből számoltuk ki a [11C]KR31173 specifikus kötődést. SK-1080 

előkezelést követően egér vesében 10-60 perccel az injektálás után a radiofarmakon 

felvételében 49±6 %-os gátlást tapasztaltunk (15. ábra). 

érték jelentősen csökkent (14. ábra). A kontroll állatok májában a veséknél is magasabb 

aktivitás volt észlelhető. A kontroll és a SK-1080-nal előkezelt állatok vese idő-aktivitás 

görbéinek különbségéből számoltuk ki a [11C]KR31173 specifikus kötődést. SK-1080 

előkezelést követően egér vesében 10-60 perccel az injektálás után a radiofarmakon 

felvételében 49±6 %-os gátlást tapasztaltunk (15. ábra). 

  

vesékvesék

máj

Kontroll Post SK-1080
 

14. ábra Dinamikus kisállat PET vizsgálat képe a [11C]KR31173 beadását követő 50-60. percben. A 
két állat vizsgálata párhuzamosan történt isofluran anesztézia alatt: kontroll (bal) és SK-1080 
előkezelt (2 mg/kg, jobb.) 

 

15. ábra  A [11C]KR31173 átlagolt szöveti idő-aktivitási görbéi CD-1 egerek vesecortex 
területéről kontroll (sötét kör, n=7) és SK-1080-nal előkezelt (szürke négyzet, n=6) állatokban, 
továbbá a két görbe különbségéből számított specifikus kötési arány (szaggatott vonal). 
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6.1.4 A [11C]KR31173 klinikai PET vizsgálata kutyákon  

A radiofarmakon injektálása utáni 75-95 perces PET felvételeken jól látható a 

[11C]KR31173 halmozódása kutya mellékvese és vese cortex területén. Ezzel 

ellentétben az AT1R antagonista SK-1080-nal való előkezelést követően, az ugyanezen 

időközben készült felvételeken a mellékvese és a vese nem lokalizálható a radioligand 

ezen szervekben történő halmozódásának elmaradása miatt. A kontroll állatokban a máj 

területén még a vesékben mértnél is magasabb aktivitás detektáltunk, míg az antagonista 

kezelést követően a májban való csökkent aktivitás mellett, a radiofarmakon 

kirajzolódása a belekben volt észlelhető (16. ábra). 

 

 
16. ábra Ugyanazon kutya felső abdominalis régiójáról leképzett 75-95 perces PET felvételek 
[11C]KR31173 (259 MBq és 240 MBq) injektálását megelőző, 1 mg/kg SK-1080-nal való 
előkezeléssel (jobb), illetve előkezlés nélkül (kontroll, bal). 

 

Az idő-aktivitási görbék jól mutatják, hogy a radioligand maximális aktivitása 2-

3 perccel az injektálás után tapasztalható, értéke 600±70 Bq/ml/MBq injektált aktivitás. 

Ezt egy gyors (7 perc alatt a maximális aktivitás kb. 40%-ára való), majd lassúbb 

csökkenés követte, mígnem a specifikus kötődést valószínűsíthető 75-95 perc közötti 

intervallumra a radiofarmakon aktivitása a maximális aktivitás kb. 10%-ára esett vissza 

(17. ábra). Az eredeti szintézissel készült [11C]KR31173 molekula esetén a 75-95 perces 

időintervallumban 63±32 Bq/ml/MBq ID szöveti aktivitást detektáltunk, míg ez az érték 

SK-1080-nal való előkezelés után átlagosan 48%-kal alacsonyabb volt. Az új 

szintézissel készült radiofarmakon használatakor a 75-95 perces szöveti aktivitás 

hasonló nagyságúnak bizonyult (63±14 Bq/ml/MBq ID), de az AT1R antagonistával 
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mért specifikus kötési hányados sokkal magasabb, átlagosan 92%-os értéket mutatott. 

Az eredményeket a Logan-féle grafikus módszerrel számított eloszlási tér értékek (DV) 

is megerősítették. Az alap PET vizsgálat során számított DV érték 5,71 ± 0,56 volt, ami 

SK-1080 előkezelés után 0,90 ± 0,13-re csökkent, ez átlagosan 84%-os specifikus 

kötésnek felel meg. Mindkét radioszintézis során előállított [11C]KR31173 

radiofarmakon szöveti koncentrációja kutya vesékben alacsonyabb értékeket adott, mint 

amit munkacsoportunk a [11C]L-159,884 esetében korábban közölt (Szabo és mtsai 

1998). 
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17. ábra a) A [11C]KR31173 radiofarmakon átlagolt szöveti idő-aktivitási görbéi kutyák vesecortex 
területéről kontroll (n=3) és SK-1080-nal előkezelt (1 mg/kg, n=3) állatokban, illetve b) az idő-
aktivitási görbék  Logan-grafikus transzformáció módszerével kapott egyenesei. A teljes eloszlási 
térfogat (egyenes meredeksége) a SK-1080 kezelést követően a kiindulási 6,29-ről 0.70-re csökkent. 
A tengelyek mértékegység néküliek (ml eloszlási tér / ml szövet). 

 

6.1.5 A [11C]KR31173 és a [11C]L-159-884 klinikai PET vizsgálata 

páviánon 

A [11C]KR31173 késői, 55-75 perces felvételeken, pávián vese cortexében 

szignifikánsan magasabb aktivitást mutatott, mint a [11C]L-159-884 (345 Bq/ml/MBq 

ID és 96 Bq/ml/MBq ID). Az SK-1080-nal történő előkezelés a [11C]KR31173 esetében 

81%-kal, míg a [11C]L-159,884-nél csak 34%-kal csökkentette a vese cortexben 

tapasztalható aktivitást (18. és 19. ábrák). Hasonló eredményeket kaptunk az idő-

aktivitási görbékből Logan-grafikus módszerrel számított szöveti térfogat értékekből is: 

a [11C]KR31173 radiofarmakon teljes eloszlási tere kb. nyolcszor nagyobb volt, mint a 

[11C]L-159-884-é (13, ill. 1,5). Az ezekből számított specifikus kötési hányados 

[11C]KR31173 esetében szintén magasabbnak bizonyult (92% és 12%). 
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18. ábra Pávián veséinek PET képei 55-75 perccel a [11C]L-159,884 (bal oszlop) és a 
[11C]KR31173 (jobb oszlop) injektálása után, kontroll (felső sor) és 1 mg/kg SK-1080 előkezelés 
esetén (alsó sor). Az állat átlagosan 530 MBq ([11C]L-159,884), ill. 345 MBq ([11C]KR31173) 
aktivitást kapott. A begyűjtés során nyert felvételekből koronális síkú képeket rekonstruáltunk, majd 
azokat a színes kalibrációs sávnak megfelelően az injektált dózisra normalizáltuk. 

 

 
19. ábra A 18. ábran látható PET vizsgálatok vese idő-aktivitási görbéi. Látható hogy pávián 
vesében a [11C]KR31173 (bal) magasabb aktivitást és specifikus kötődést mutatott, mint a [11C]L-
159,884 (jobb). 

 

6.1.6 A [11C]KR31173 és a [11C]L-159-884 metabolizmusa, 

szérumfehérjékhez való kötődése és vizelettel való kiválasztódása 

Kutyákban a [11C]KR31173 metabolizmusa a módosított szintézist követően 

jelentősen csökkent (61%-ról 15%-ra a 90. percben; p=0,0001; párosított Student-féle t-
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próba). Páviánban csak a módosított szintézisű radiofarmakont használtuk, a 90. 

percben 21%-os plazma-metabolizmust mértünk. Mind a [11C]KR31173 és a [11C]L-

159,884 radiofarmakonok szérumfehérje kötését megvizsgáltuk kutya, pávián és humán 

plazmában is. Mind a három plazma esetén, t= 0 perchez történő extrapolációt kővetően 

a [11C]KR31173 radioligand szérumfehérje kötődése alacsonyabb volt, mint  a [11C]L-

159,884-é (8. táblázat). Legalacsonyabb mértékű fehérje kötődést kutya plazmában 

(52%) mértünk, ezt követte a pávián plazmában (66%), majd a humán plazmában (83%) 

mért érték. A [11C]KR31173 relatíve erős fehérje kötődésének időtartama meglehetősen 

rövid volt. A 30. percben már a humán mintában is nagyon alacsony értékeket találtunk 

(9%), míg mértéke a pávián és a kutya mintákban csaknem elhanyagolható volt (1-2%). 

Összehasonlításképpen, a [11C]L-159,884 esetén ugyanezen értékek leginkább a humán 

plazmában, de a kutya és a pávián mintákban is nagyon magasak voltak. A 

[11C]KR31173 vizelettel való kiválasztódása kutyában, 90 perccel a radiofarmakon 

beadása után 9-12%, míg páviánban 12-18%. A vizeletben a radiofarmakon főleg 

metabolizálatlan formában volt jelen; metabolitjai kutyáknál csak 2-5 %-át, páviánnál 6-

9%-át tették ki az össz-sugárzásnak. 

 

Minta [11C]KR31173   [11C]L-159,884  

 t=0 min t=30 min  t=0 min t=30 min 

Kutya 52 1  80 12 

Pávián 66 2  90 7 

Ember 83 9  100 78 

      

8. táblázat A szérumfehérje kötődés százalékos értékei 30 perces mérést követően, 0 perces kimosási 
időhöz extrapolálva. (n=3)  

 

6.2 Az ACE gátlás akut és krónikus hatásának vizsgálata kutya vese AT1R 

denzitására  

Az állatokat két csoportra osztottuk: ACEI kezelt (n=5) és kontroll (n=5) kutyák. 

Valamennyi állaton 3 PET leképezést végeztünk a következők szerint: – egy hét 

akkumulációs időszakot követően - a 0. napon minden kutya esetén egy alap [11C]L-
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159,884 PET vizsgálatot végeztünk a kiindulási AT1R denzitás rögzítéséhez. A 

következő PET felvétel a 14. napon készült, ahol az ACEI kezelt kutyáknál 30 perccel a 

radiofarmakon beadása előtt 4 mg enalaprilat-ot (Vasotec IV; Merck, North Wales, PA) 

injektáltunk lassú iv. beadással. A harmadik PET vizsgálat a 28. napon történt. Ezt 

megelőzően az állatok két héten keresztül, per os, az ételükbe keverve 20 mg lisinopril-t 

(Prinivil; Merck, North Wales, PA) kaptak naponta. A kontroll állatokon ugyanezen 

időkben végeztük el a PET vizsgálatokat (0., 14. és 28. nap), de a „H/D diet” típusú 

táplálékon kívül sem akut, sem krónikus ACEI-kezelésben nem részesültek.  

 

A szérum Na, K, Cl, karbamid, kreatinin, továbbá vvt. szám, hemoglobin és 

hematokrit értékek a normális tartományba estek. Az 9. táblázat mutatja a két csoport 

értékeit a 0. (kiindulási) és 28. (krónikus kezelés) napon. A csoportok, illetve a 

különböző időpontokban mért labor-értékek között statisztikailag szignifikáns 

különbséget nem láttunk. 

 

 

 Kontroll állatok ACEI-kezelt állatok 
 
Paraméter 

 
Nap 

 
Medián 

 
Interkvartilis  

 
Medián 

 
Interkvartilis 

 
p  

Vvt (M/µl) 0 5,92 (5,66;6,32) 6,95 (6,50;7,14) N.S. 
 28 6,98 (6,53;7,47) 8,23 (6,36;8,33) N.S. 
Hgb (g/dl) 0 13,6 (12,8;14,8) 15,2 (14,5;15,5) N.S. 
 28 16,4 14,9;17,2) 17,6 (13,5;18,2) N.S. 
Hct (%) 0 42.50 (40,3;45,2) 47,70 (46,1;49,1) N.S. 
 28 50,00 (46,8;53,2) 57,70 (44,4;59,2) N.S. 
Na+ (mEq/l) 0 149 (149;150) 149 (147;150) N.S. 
 28 148 (146;148) 149 (148;150) N.S. 
K+ (mEq/l) 0 4,0 (4,0;4,10) 4,0 (3,6;4,3) N.S. 
 28 4,2 (4,1;4,40) 4,3 (4,1;4,7) N.S. 
BUN (mg/dl)  0 6 (4;7) 7 (6;7) N.S. 
 28 7 (6;7) 6 (5;8) N.S. 
Cr (mg/dl) 0 0,6 (0,4;0,7) 0,6 (0,6;0,7) N.S. 
 28 0,7 (0,6;0,8) 0,7 (0,6;0,7) N.S. 

 

9. táblázat A kontroll (n=5) és ACEI-kezelt (n=5) állatok rutin laborparamétereinek medián értékei 
és interkvartilis terjedelme a vizsgálat 0. és 28. (utolsó) napján. A csoportok közötti különbségeket 
Mann-Whitney próbával vizsgáltuk. 
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Statisztikailag szignifikáns különbség a csoportok, illetve az ACEI kezelések 

után az Ang I, Ang II, AngII/Ang I és aldoszteron szintek között nem volt kimutatható. 

Miközben a PRA szint a kontroll állatoknál mindhárom méréskor alacsony volt, az 

ACEI csoport négy állatánál krónikus lisinopril kezelés után, a kontrollokhoz képest, 

statisztikailag szignifikánsan magasabb PRA értékeket mértünk (kontroll: 0,07 ng/ml/h; 

ACEI kezelt: 0,52 ng/ml/h; p=0,029; Mann-Whitney). Megjegyzendő, hogy akut ACEI 

kezelés után nem láttunk szignifikáns különbséget a PRA szintjében a kezelt és kontroll 

csoport között (20. ábra).  

 

Egyik in vivo radioligand paraméter sem változott jelentősen a kontroll 

csoportban a különböző időpontok között (p>0,1; Wilcoxon), illetve nem volt 

statisztikailag szignifikáns különbség a kontroll és a kezelt csoport között (p>0,1; 

Mann-Whitney). Az ACEI kezelt állatoknál a K1 nem változott, de a szöveti aktivitás, a 

retenció és a Ki is statisztikailag szignifikánsan emelkedett 0. napról a 28. napra: Ki 

kiindulási 0,021-ről 0.027-re (medián értékek; p=0,020; Wilcoxon); a radioligand 

retenció a kiindulási 0,294-ről 0,331-re (medián értékek; p=0,030; Wilcoxon), és a 

szöveti aktivitás a kiindulási 77-ről 117 Bq/ml/MBq ID-re (medián értékek; p=0,011; 

Wilcoxon) (21. ábra). Ugyanezen radiofarmakon kötési paraméterek emelkedését 

figyeltük meg az akut kezelés után is, azonban csak a radioligand retenció emelkedése 

érte el a statisztikailag szignifikáns szintet (p=0,014; Wilcoxon). 

 

A szöveti aktivitás, retenció és Ki konzisztens emelkedését mértük az ACEI 

csoport állatainál krónikus kezelés után. A magasabb ligand kötődést a megemelkedett 

receptor denzitás okozhatta, hiszen az in vitro vizsgálatok szignifikánsan magasabb BBmax 

értékeket mutattak a kezelt állatok glomerulusaiban a kontrollokéhoz képest (ACEI 

kezelt: 1094 pmol/mg fehérje; kontroll: 919 pmol/mg fehérje; medián értékek; 

p=0,0458; Mann-Whitney). A Scatchard-analízis kimutatta, hogy a mért receptor kötési 

különbségek nem a kötési affinitás (Kd) változásának tudhatók be, hanem csak a 

hozzáférhető kötőhelyek száma változott ( ). Az akut ACEI kezelést követő 

szignifikáns radioligand retenció változást nem állt módunkban in vitro mérésekkel 

igazolni, hiszen az állatokat csak a krónikus kezelés befejeztével altattuk el.  

22. ábra
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20. ábra A PRA, az Ang II, az Ang II/Ang I arány, az aldoszteron és az ex vivo receptor denzitás 
(Bmax) értékek ábrázolása „box-and-whiskers” diagramon. A -Bmax kivételével- az eredményeket a 
következő 6 téglalapban ábrázoltuk: kontroll kiindulási (Control base, n=5), kontroll akut (Control 
Acute, n=5), kontroll krónikus (Control Chronic, n=5), ACEI-kezelt kiindulási (ACEI Base, n=5), 
akut ACEI-kezelt (ACEI Acute, n=5) és krónikusan ACEI-kezelt (ACEI Chronic, n=5). A Bmax 
értékeket a következő bokszokban ábrázoltuk: kontroll glomerulus (Control Glom, n=5), ACEI-
kezelt glomerulus (ACEI Glom, n=5), kontroll medulla (Control Med, n=5) és ACEI-kezelt medulla 
(ACEI Med, n=5) A vízszintes vonalak a medián értékeket ábrázolják, a téglalapok a negyedelő 
pontok közötti terjedelmet, míg a vonalak szélei az adatok tartományát mutatják a 1,5-szeres 
interkvartilis terjedelmen belül. A csoportok közötti statisztikai különbséget Mann–Whitney U teszt, 
míg az állatok közötti változást Wilcoxon teszt segítségével vizsgáltuk (p<0,05 * -al jelölve). 
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21. ábra A szöveti aktivitás (75-95 perccel az injekció után), a retenció, a Gjedde–Patlak-féle Ki 
konstans és a K1 paraméter „box-and-whiskers” diagramon történő ábrázolásban. Az eredményeket 
a következő 6 ablakban ábrázoltuk: kontroll glomerulus (Control Glom, n=5), ACEI-kezelt 
glomerulus (ACEI Glom, n=5), kontroll medulla (Control Med, n=5) és ACEI-kezelt medulla (ACEI 
Med, n=5). A középvonalak a medián értékeket ábrázolják, míg a téglalapok a negyedelő pontok 
(25-75%) közötti terjedelmet mutatják. A vonalak szélei a szélső értékeket mutatják a 1,5-szeres 
interkvartilis terjedelmen belül. A csoportok közötti statisztikai különbséget Mann–Whitney teszt, 
míg az állatokon belüli különbséget Wilcoxon teszt segítségével számoltuk ki (p<0,05 * -al jelölve). 

 
22. ábra A vese glomerulus szövettani minták in vitro telítési radioligand analízisből mért [125I]-
[Sar1,Ile8]Ang II szaturációs kötések bemutatása Scatchard ábrázolással. A jobb oldali táblázatban 
a Bmax és Kd értékek átlagai ± SD és p értékeket (Mann-Whitney) tüntettem fel (ACEI, Kontr n=5). 
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A 23. ábran az egyik ACEI-kezelt állat PET felvételeit láthatjuk szemléltetési 

célból, mivel mind a három mérési alkalommal nyert értékek hasonlóak voltak a csoport 

állatainak átlagához. A középső (akut) kép a kiindulási (0. nap) felvételhez képest 

mérsékelt aktivitás-emelkedést mutat, míg a krónikus ACEI kezelés után készült PET 

képen további aktivitás-növekedés figyelhető meg.  

 

 
23. ábra Az egyik ACEI kezelt állat PET felvételeit láthatjuk kiindulási állapotban (a), illetve akut 
(b) és krónikus (c) kezelés után. Az 55-95 perces szummációs képeket 0 és 250 Bq/ml/MBq ID 
értékek közé normalizáltuk, ahogy a képek alatti szürke skála mutatja. A képek kitűnően 
demonstrálják a [11C]L-159-884 radiofarmakon (átlagosan 370 MBq ID) akkumulációját a vese 
cortexben. A bal vese medialis és superior régiójánál látható egyenes struktúra feltehetőleg a 
mellékvese lehet. A mellékvesében lévő radiofarmakon kötődést a szerv kutyában lévő változatos 
alakja, mérete és elhelyezkedése miatt nem analizáltuk. 

 

Faktoranalízis segítségével meghatároztuk, hogy a teljes paraméter-variancia 

77%-át két faktor határozta meg (24. ábra). Az 1. faktorhoz főként a következő változók 

kapcsolódtak: ACE gátló kezelés, PRA változás, szöveti aktivitás változás, retenció 

változás, a Ki változás (a változások mértékét a 28., illetve 0. napi értékek hányadosa 

adta). Ezek a paraméter-változások erősen korreláltak a glomerularis BBmax-szal, míg a 

medullaris BmaxB -szal nem. A plazma aldoszteron és Ang I szintek változásai gyenge 

korrelációt mutattak az 1. faktorral. A 2. faktorhoz a következő paraméterek 

kapcsolódtak: az állat testsúlya, Ang II szint változása, AngII/Ang I arány és a K1 

értékének változása. 
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24. ábra Valamennyi állat (n=10) változóinak ábrázolása a faktoranalízis (Varimax rotáció) során 
kiválasztott 2 faktorhoz való kapcsolatuk alapján x-y koordináta rendszerben (x-tengely: 1. faktor, 
y-tengely: 2. faktor, értékek: -1…+1).  Delta: paraméter változás (krónikus és akut értékek 
hányadosa); Ald (aldoszteron), Ang I és II (angiotenzin I és II), AngRat (Ang II/Ang I hányadosa), 
Tissue (szöveti aktivitás), Ret (szöveti retenció), Ki és K1(Gjedde–Patlak-féle konstansok), Weight 
(testsúly), BmaxGl és BmaxMed (in vitro glomerularis és medullaris AT1R denzitás). 

 

6.3 A kísérletes renovascularis hypertonia hatásának vizsgálata kutya vese 

AT1R denzitására  

A műtét és a PET vizsgálatok előtti szérum Na, K, Cl, karbamid, kreatinin, 

továbbá vvt. szám, hemoglobin és hematokrit szintek a normális tartományba estek. Hat 

állatnál konstriktor beültetést, három kutyánál sham műtétet (áloperációt) végeztünk. 

Négy állatnál alakult ki renovascularis hypertonia 1-4 héttel az ameroid konstriktor 

behelyezését követően. Két állatnál a konstriktor beültetése ellenére nem alakult ki 

szignifikáns stenosis, és/vagy a közben kialakult (megnyílt) collateralis vese artériák 

következtében a vese perfúziója nem csökkent (MRA, [15O]víz PET), ezeket a három 

áloperált állathoz hozzáadva, összesen öt kontroll egyedünk volt.  

A hypoperfusio kialakulása után a PET vizsgálatok napján mért vérnyomás-

értékek a négy RVH állatnál, a kontrollokhoz képest szignifikánsan (Mann-Whitney, 

p<0,0001) magasabbak voltak (28. ábra). 

Az MR angiográfia felvételein, mind a négy RVH állat esetén jól látható a bal 

arteria renalis szűkülete, illetve annak következményeként a csökkent kontrasztanyag 
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akkumuláció a stenosistól distalisan (25. ábra). A [15O]víz PET felvételek az átlagos 

bal/jobb vese perfúziós arány 0,96-ről 0,56-ra való szignifikáns (p<0,05; Mann-

Whitney) csökkenését mutatták.  

 

 
Jobb vese Bal vese

25. ábra  MR angiográfia képe az egyik kutyánál két héttel az ameroid konstriktor behelyezése után.  
Jól látható a bal artéria renalis distalis részén a kialakult stenosis (fehér nyíl). 

 

 

 
26. ábra A 25. ábrán látható kutya PET felvételei két héttel az ameroid konstriktor behelyezése 
után, a bal o. a. renalis-on kialakult szignifikáns szűkületet követően. A bal oldali PET felvételen 0-
2 perccel a [11C]L-159,884 (átlagosan 391 ± 20 MBq ID) beadását követően csökkent 
radiofarmakon felhalmozódás látható a stenoticus bal vesében, míg a jobb oldali képen - a késői 55-
95 perces felvételen - már magasabb radiofarmakon felhalmozódás látható ugyanazon bal vese 
területén. 

61 

 



A [11C]L-159,884 PET korai 0-2 perces felvételeken tisztán látható a bal vese 

csökkent perfúziója (26. ábra, bal o. kép), majd a későbbi 55-95 perces képeken már 

magasabb aktivitás érzékelhető a stenoticus vesékben a kontralateralisokhoz képest (26. 

ábra, jobb o. kép).  

A PET képeken látható változásokat megerősítették az aorta, illetve bal és jobb 

vese cortex területéről vett idő-aktivitási görbék (27. ábra). Jól látható a görbe korai 

csúcsa, amely a radiofarmakon perfúzióját („vascular pool”) reprezentálja: legmagasabb 

a keringésben (aorta), amelyet a kontroll jobb vese követi, a legalacsonyabb pedig a 

stenoticus bal vesében. Ezt követi egy kb. 25-30 perc hosszú szakasz, amely lassú, de 

egyenletes radiofarmakon csökkenést („gyors kimosás”) mutat, ami a [11C]L-159,884 

nem specifikus kötődéséből származik. Végül a késői, még lassabb csökkenést mutató 

(„lassú kimosás”), szinte már plató alakú görbe reprezentálja a radiofarmakon 

specifikus kötését, mely szakaszon a hypoperfundált bal vese idő-aktivitási görbéje a 

kontroll jobb veséhez képest magasabb radiofarmakon halmozódást mutat. A három 

szakasz görbe alatti területe tükrüzi a három eloszlási teret (DV): a vérben lévő 

aktivitást jelentő „vascularis pool”-t, a nem-specifikus és specifikus kötődést. 

 

 
27. ábra A 26. ábran látható PET vizsgálat idő-aktivítási görbéje. A radiofarmakon cirkulációját 
mutatja az aorta görbéje (szaggatott vonal): a magas csúcsot gyors, majd lassú kimosás követi. A 
bal, stenoticus vese (sötét fekete háromszög) görbéje jól szemlélteti, hogy szignifikánsan kevesebb 
radiofarmakon jut a vesébe a jobb, kontroll veséhez képest (szürke négyzet), majd a későbbi, 
specifikus kötést reprezentáló szakaszon (30. perctől) a bal vesében magasabb aktivitás mérhető.   

 
Az PRA hormon szint az RVH állatokban általában emelkedett volt, de az 

emelkedés nem érte el a szignifikáns mértéket. Az RVH csoportban a medián PRA szint 
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3.46 ng/ml/h, míg a kontroll állatokban a 0,21 ng/ml/h, az Ang II medián értéke 21 

pg/ml volt az RVH és 4,17 pg/ml a kontroll csoportban (28. ábra). Az in vitro receptor 

mérések az izolált glomerulusok AT1R denzitásának (BBmax) emelkedését mutatták, 

azonban ez nem volt statisztikailag szignifikáns. A stenoticus vese glomerularis Bmax B

medián értéke 1366 fmol/g, míg a kontrollé 1084 fmol/g. 

 

 
28. ábra A plazma renin aktivitás (PRA) és az angiotenzin II (Ang II) értékek, az in vitro receptor 
kötés (Bmax) és az átlagos vérnyomás (RR) értékek. A hormon értékek az eutanáziát megelőzően, míg 
a Bmax értékeket a glomerulusokban post mortem mértük. A horizontális vonalak a medián értékeket 
ábrázolják, míg a boxok az interkvartilis terjedelmeket mutatják. A whisker szélei a szélső értékeket 
mutatják a 1,5-szeres interkvartilis terjedelemben. Amennyiben a kontroll (n=5) és az RVH (n=4) 
állatok közti Mann–Whitney teszttel mért különbségek szignifikánsak (p<0,05) voltak, azok p 
értékeit zárójelben jelöltük. 

 

A PET mérések elemzése során az in vivo kötési paraméterek a hypoperfundált 

vesékben a kontrollokhoz képest AT1R kötési emelkedést mutattak: 
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Egyik csoport jobb veséjében mért radioligand retenció értéke sem különbözött 

szignifikánsan egymástól (kontroll medián 0,36; ill. RVH medián 0,31), míg a RVH 

állatok hypoperfundált bal veséjénél szignifikánsan magasabb értékeket mértünk 

(kontroll medián 0,032; ill. RVH medián 0,054; p<0,0001; Mann–Whitney), így a 

bal/jobb radioligand retenciós hányados is szignifikáns különbséget mutatott (kontroll 

medián 0,92; ill. RVH medián 1,71; p<0,0001, Mann–Whitney). Hasonló Patlak-féle Ki 

értékeket találtunk a két csoport jobb veséjében (kontroll medián: 0,021; ill. RVH 

medián: 0,020), míg emelkedett Ki értékeket a hypoperfundált bal vesénél (kontroll 

medián: 0,018; ill. RVH medián: 0,025), amely az RVH állatoknál 0,93-ról 1,35-ra 

emelkedő medián bal/jobb Ki értékeket eredményezett, azonban ezek a változások a 

statisztikai szignifikancia szintet nem érték el (29. ábra).  

A kontrollokhoz képest emelkedett teljes eloszlási teret (DV) számoltunk RVH 

állatok bal veséjében is, de a változás statisztikailag nem volt szignifikáns (kontroll: 

4,41; ill. RVH: 7,90). A bal/jobb DV arány az RVH állatoknál szignifikánsan magasabb 

volt (RVH: 1,936; ill. kontroll 0,933; p<0,0001; Mann-Whitney). 

Az átlagos vérnyomás és a bal/jobb [15O]víz perfúziós hányados, illetve az in 

vivo PET és in vitro paraméterek közötti korrelációt Spearman–féle rangkorrelációval 

vizsgáltuk. Erős negatív korrelációt tapasztaltunk a bal/jobb [15O]víz perfúziós 

hányados és az átlagos vérnyomás között (r = - 0,833; p=0,003), ezzel is bizonyítva e 

paraméterek használatának hasznosságát az állatok RVH csoportba való 

kiválasztásában. A bal/jobb [15O]víz perfúziós hányados fordítottan korrelált a 

hormonális paraméterekkel (Ang II és PRA: r=-0,517; p<0,05 és r=-0,723; p=0,005; 

Spearman) és az in vitro BBmax értékekkel (r=-0,511; p<0,05, Spearman), továbbá az in 

vivo PET kötési paraméterek közül a következőkkel: bal/jobb vese retenció (r=-0,668; 

p=0,005, Spearman), bal vese retenció (r=-0,697; p=0,03, Spearman), bal/jobb DV (r=-

0,547, p=0,03, Spearman). Az átlagos artériás vérnyomással a következő paraméterek 

mutattak erős pozitív korrelációt: bal/jobb vese retenció (r=0,875; p=0,001, Spearman), 

bal vese retenció (r=0,827; p=0,003, Spearman), bal/jobb DV (r=0,760; p=0,01, 

Spearman), bal/jobb Ki (r=0,717; p=0,020, Spearman). 
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29. ábra A PET in vivo kötési paraméterek. Külön ábrázoltuk a bal hypoperfundált (B) és a jobb 
kontralateralis (J) vesék, illetve hányadosuk (B/J) esetében. A három oszlop: radioligand retenciós 
hányados (Retenció), Gjedde–Patlak-féle Ki konstanst és Logan-féle teljes eloszlási tér (DV). A 
horizontális vonalak a medián értékeket ábrázolják, míg a boxok az interkvartilis terjedelmeket 
mutatják. A whisker szélei a szélső értékeket mutatják a 1,5-szeres interkvartilis terjedelemben. 
Amennyiben a kontroll (n=5) és az RVH (n=4) állatok közti, Mann–Whitney teszttel mért 
különbségek szignifikánsak (p<0,05) voltak, azok p értékeit zárójelben tüntettük fel. 
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7 MEGBESZÉLÉS 

7.1 A [11C]KR31173 PET radiofarmakon AT1R specifikus kötődésének és 

PET képalkotásban való alkalmazhatóságának vizsgálata 

Az AT1R az angiotenzin II célreceptora, így a renin-angiotenzin-aldoszteron 

rendszer egyik fontos tényezője. Korábban nem végeztek még olyan in vivo humán 

vizsgálatokat, amelyekben gyógyszermolekulák, hormonok, fiziológiás stimulusok vagy 

kórélettani elváltozások AT1R modulációjára, illetve expressziójára gyakorolt hatását 

vizsgálták. Ezen munkák elvégzéséhez nyújt segítséget egy, a humán AT1 receptor 

képalkotására és kvantitatív megjelenítésére alkalmas radiofarmakon kifejlesztése. 

Munkacsoportunk által korábban kifejlesztett [11C]L-159,884 radiofarmokon magas 

specifikus kötődést mutatott a vese AT1R-hez egerekben és kutyákban. A humán 

vizsgálatok –feltehetően a molekula gyors lebomlása miatt- sikertelenek voltak, így 

szükségessé vált egy új AT1R specifikus radiofarmakon kifejlesztése, amely kedvezőbb 

tulajdonságokkal bír főemlősön, illetve emberen történő PET leképzéshez (Mathews és 

mtsai 2004).  

A jelen kísérletsorozatban egereken végzett biodisztribúciós, farmakológiai és 

kisállat PET vizsgálataink, valamint kutyákon és páviánon végzett PET vizsgálataink 

bizonyítják, hogy a felsorolt fajok esetén a [11C]KR31173 radiofarmakon kiválóan 

használható az AT1 receptor PET technikával való megjelenítéséhez. 

In vivo PET vizsgálataink során a fenti radiofarmakon halmozódását figyeltük 

meg az AT1 receptort magasan expresszáló szervekben. Egereken végzett ex vivo 

kísérleteink a radiofarmakon AT1 receptorhoz való specifikus kötődését igazolták 

mellékvesében, vesében, szívben és tüdőben. A szerv-vér radiofarmakon megoszlási 

arányok magasak voltak. A májban magas aktivitást detektáltunk, azonban ez 

szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a vesében vagy a mellékvesében mérhető érték, 

továbbá egerek esetén a májban történő AT1 ligand felvétel jelentős része nem bizonyult 

specifikusnak. A máj rendelkezik angiotenzin receptorokkal (Vandekerckhove és mtsai 

1989) és a [11C]KR31173 kötés 33%-a leszorítható a kompetitív antagonista SK-1080-

nal. AT1R kötődése nem detektálható az agyban, mivel a [11C]KR31173 nem jut át a 

vér-agy gáton. PD123,319, AT2 receptor antagonista az általunk vizsgált szervek 
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egyikében sem befolyásolta a [11C]KR31173 kötődését, ezzel is bizonyítva a 

radiofarmakon AT1R specificitását. 

Biodisztribúciós vizsgálatok során előfordulhat, hogy a jelöletlen 

gyógyszermolekulák telítik a receptorokat. A kísérleteink során alkalmazott 

radiofarmakon injekciók specifikus aktivitása 222-333 GBq/µmol, míg az átlagos 

beadott mennyiség 0,025 µg, illetve 0,00005 µmol volt. Ezek alapján a beadott dózisok 

0,002 µmol/kg körül alakultak, melyek 1-2 nagyságrenddel alacsonyabbak a potens 

AT1R antagonisták in vivo mért ED50 értékeinél (Kim és mtsai 1996). Bár dózis-válasz 

méréseket nem végeztünk, a mért magas specifikus aktivitás nem valószínűsíti a 

receptor jelentős mértékű telítettségét. 

A vese cortexben ex vivo mért magas specifikus kötésből már valószínűsíthető 

volt a vese AT1 receptor képalkotás sikeres kivitelezhetősége. Bár a mellékvese 

radiofarmakon felvétele nagyon magas, a pontos méréseket akadályozza a szerv kis 

mérete és változó alakja: mind az ex vivo, mind az in vivo receptor kvantifikációt 

befolyásolja a résztérfogat-hatás, amely a PET-tel végzett in vivo vizsgálatoknál még 

jelentősebb, mint az ex vivo méréseknél. A myocardiumban lévő, döntően specifikus 

kötődés (96%) komoly jelentőséggel bír, noha 2,5% ID/g-os szöveti aktivitása ötször 

alacsonyabb a vesében mért értéknél. Ennek ellenére a szívben mérhető magas 

specifikus kötődés kedvező lehet jövőbeni AT1R képalkotás során, mivel a receptor 

upregulációját írták le ischaemiában, illetve idiopathiás cardiomyopathiában (Ohtani és 

mtsai 1997; Anversa és mtsai 2000).  

Az egereken végzett kisállat PET vizsgálatok is megerősítették az ex vivo 

mérések eredményeit. A felvételek minősége lehetővé tette idő-aktivitás görbék 

képzését és a veséhez kapcsolódó specifikus kötési hányados becslését. A PET során 

becsült specifikus kötési arány 49% volt, míg az ex vivo mérések során 82% feletti 

értéket kaptunk. A különbséget a PET készülék használata során fellépő résztérfogat-

hatásnak tulajdonítjuk. Kisállatokban végzett farmakológiai és fiziológiai 

vizsgálatokhoz a ligand-receptor kötések változásainak pontosabb kvantifikációja 

szükséges, melyhez elengedhetetlen a detektor-technológiai és a képalkotási 

rekonstrukciós algoritmusok további fejlesztése. A résztérfogat-hatással kapcsolatos 

ismereteink kisállat PET vizsgálatokban még meglehetősen korlátozottak (Green és 

mtsai 2004), holott ezek a vizsgálatok komoly jelentőséggel bírnának, mert az AT1R-t 
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expresszáló transzgenikus egér már elérhető (Paradis és mtsai 2000). A kisállat PET 

technika nyilvánvaló előnye, hogy a különböző gyógyszereknek, illetve azonos 

gyógyszerek különböző dózisainak hatása in vivo vizsgálható. 

A kutyákon végzett [11C]KR31173 PET képek minősége kiváló volt, a [11C]L-

159,884-hoz hasonlóan a radiofarmakon túlnyomórészt a vese cortexben halmozódott. 

Bár a májban magasabb aktivitást észleltünk, mindkét vese anatómiája tisztán kivehető 

volt. Kutyákban a [11C]KR31173 késői felvételeken mért (vese) szöveti aktivitása kb. 

50%-a volt a [11C]L-159,884-nek, míg a specifikus kötéshányada kb. 92% volt, azaz 

kétszer magasabb, mint a [11C]L-159,884 esetén (Szabo és mtsai 1998).  

A [11C]L-159,884 ex vivo receptor kötése szignifikánsan magasabb a 

[11C]KR31173 affinitásánál. Mivel a [11C]L-159,884 receptorról való disszociációja 

lassú, kötésének kvantifikációját a Gjedde-Patlak-féle grafikus módszerrel határoztuk 

meg (Szabo és mtsai 1998). Ezzel szemben a [11C]KR31173 alacsonyabb receptor 

affinitást és gyorsabb disszociációt mutat, így kötésének kvantifikációját a Logan-féle 

módszerrel végeztük. A kötőhelyekről történő gyors disszociáció kedvező lehet a vesék, 

a szív és más szervek dinamikus PET vizsgálatánál. Statikus vizsgálatok, mint pl. 

angiotenzin receptort expresszáló tumorok (mellékvese adenoma, hasnyálmirigy- vagy 

vesesejtes carcinoma) kimutatása során a kötőhelyről való lassú disszociáció lehet 

előnyösebb (Cook és mtsai 1993; Fujimoto és mtsai 2001; Maluccio és mtsai 2001; 

Smith és Missailidis 2004). 

A kutyákban végzett PET vizsgálatok során, a vesében és a mellékvesében lévő 

magas aktivitás mellett, magas radiofarmakon halmozódást mértünk a májban is. A 

hepatobiliáris rendszer részvétele a [11C]KR31173 exréciójában nyilvánvaló, amihez a 

máj parenchymában felhalmozódó radiofarmakonok szignifikáns része kapcsolódhat. A 

belekben szintén jelentős aktivitást tapasztaltunk. A vesében és mellékvesében lévő 

aktivitás elkülönítése a májban, epehólyagban és belekben mérhetőtől szükségessé 

teheti a szervek könnyebb elkülönítését biztosító MRI vagy CT vizsgálat elvégzését 

azonos testhelyzetben (PET/CT, PET/MR). 

Az SK-1080 antagonistával történő előkezelés csökkent radiofarmakon aktivitást 

okozott kutya májban, amely igazolja specifikus kötőhelyek létezését a májban. 

Munkacsoportunk már korábban bizonyította a máj AT1R expresszióját és denzitás 

változását ösztrogén kezelés hatására (Owonikoko és mtsai 2004). A radiofarmakon 
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hepatobiliáris excretiojának valamint hepaticus metabolizmusának csökkentésével a 

májban lévő AT1R leképezés hasznos eszközzé válna például az AT1R antagonisták 

ischaemias reperfúziót követő protektiv hatásának (Masuko és mtsai 2001) 

tanulmányozásában. 

A PET felvételek, az ex vivo egér vizsgálatainkat megerősítve, a [11C]KR31173 

magas halmozódását mutatták kutya és pávián mellékvesében. A mellékvese nagy 

denzitásban tartalmaz AT1 receptorokat, amelyek szintén hormonális szabályozás alatt 

állnak, és komoly szerepük van az aldoszteron bioszintézis és szekréció 

szabályozásában (Aguilera 1992; Tanabe és mtsai 1998; Owonikoko és mtsai 2004). A 

mellékvese AT1R leképezése komoly jelentőséggel bírhat az aldoszteront termelő 

tumorok diagnosztikájában. Az aldoszteront termelő adrenocorticalis adenomákban az 

AT1R az adrenocorticotrop hormon (ACTH) receptorral együtt expresszálódik. Az 

expresszió mértéke korrelál az adenoma funkcionális státuszával. Ezekben a 

tumorokban a predomináns angiotenzin receptor az AT1R, míg az AT2R minimális 

mennyiségben van jelen (Schubert és mtsai 2001). 

A [11C]KR31173 magasabb aktivitást és specifikus kötődést mutatott pávián 

vesében, mint kutyában. Ezzel szemben a [11C]L-159,884 csak mérsékelt felvételt 

mutatott a főemlős veséjében. Korábbi vizsgálataink során a [11C]L-159,884 

radiofarmakon metabolizmusa már az injektálást követő 30. percben elérte az 50 %-ot, 

míg a módosított szintézisű [11C]KR31173 radiofarmakon metabolizmusa a 90. percben 

is csak 15%-os volt (Kim és mtsai 1996). Mind kutya, mind pávián és humán 

szérumban is a [11C]KR31173 alacsonyabb mértékben és kisebb erősséggel kötődik a 

szérumfehérjékhez, mint a [11C]L-159,884, így a keringésben több szabad 

radiofarmakon válik elérhetővé az AT1 receptorok számára. A radiofarmakon lassabb 

metabolizmusa és szérumfehérjékhez való alacsonyabb kötődése is magyarázhatja, hogy 

a PET vizsgálat során, pávián vese cortexében a [11C]KR31173 lényegesen magasabb 

felvételét és specifikus kötődését tapasztaltuk, mint a [11C]L-159,884 esetében  

Kellően nagy vesékkel rendelkező állatok, mint a kutya, a sertés vagy a törpe-

sertés kiváló biológiai modellek lehetnek az AT1R képalkotásban. Ezek a nagytestű 

állatok, az emberhez hasonlóan, egy AT1 receptor altípussal, míg a gyakran alkalmazott 

rágcsálók két receptor altípussal, az AT1a és AT1b-vel rendelkeznek. A [11C]L-159,884 

jól használható radiofarmakon kutyákban. Az ösztrogén és diétás sóbevitel vesékre 
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kifejtett hatásának PET képalkotással történt vizsgálataiban bizonyította alkalmasságát 

(Szabo és mtsai 2001; Owonikoko és mtsai 2004). Ezzel szemben főemlősökön végzett 

PET kísérletekben és jövőbeli humán alkalmazásban a [11C]KR31173 ígéretesebb 

radiofarmakon lehet. 

 

Az egereken végzett biodisztribúciós és farmakokinetikai vizsgálatok, továbbá 

az egereken, kutyákon és páviánon végzett PET kísérletek bizonyították, hogy a 

[11C]KR31173 kiválóan alkalmazható AT1R specifikus PET radiofarmakon. 

Valamennyi vizsgált állatban a radiofarmakon magas specifikus kötődését tapasztaltuk. 

A pávián vesében és mellékvesében mért nagy arányú radiofarmakon halmozódás a 

vegyület potenciális, későbbi humán PET AT1R vizsgálatokban való alkalmazhatóságát 

jelzi. Klinikai jelentősége lehet többek között a sóbevitel valamint a női hormon 

szubsztitúciós terápia során működő szabályozási mechanizmusok vizsgálatában, 

továbbá a renovascularis vagy az esszenciális hypertonia, illetve az aldoszteron termelő 

adenoma és az AT1R-t expresszáló daganatok hátterében kialakuló AT1R változások 

tanulmányozásában. 

7.2 Az ACE gátlás akut és krónikus hatásának vizsgálata a kutya vese AT1R 

denzitására 

Az ACE gátló terápia hatását a renalis AT1 receptor kötődés változásra in vivo 

kísérletekben először munkacsoportunk vizsgálta. Munkánk további jelentősége, hogy 

ellentétben számos korábbi, rágcsálókon végzett, főként in vitro vizsgálattal, 

kísérleteinket nagytestű emlősökön végeztük. A rágcsálók két AT1 receptor altípussal 

(AT1a és AT1b) rendelkeznek, míg az általunk vizsgált állatokban az emberhez 

hasonlóan csak egy AT1 receptor található. 

A vizsgálataink során tapasztalt legjelentősebb megfigyelésünk, hogy krónikus 

ACE gátló kezelést követően az AT1R specifikus radiofarmakon [11C]L-159,884 

kötődése a kutya renalis cortexében megemelkedett. A radiofarmakon akumulációjának 

növekedéséből arra következtethetünk, hogy az ACEI kezelés upregulálja az AT1 

receptort a renalis cortexben. 

A PET, mint in vivo vizsgálat előnyét kihasználva, ugyanazon állat kiindulási 

értékeit össze tudtuk hasonlítani a kezelés utániakkal, azaz önkontrollos kísérleteket 
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végezhettünk. Ily módon egyrészt érzékenyítettük az eljárást, másrészt pedig 

csökkenteni lehetett a felhasznált állatok számát is. Ezt a módszert alkalmazva a 

kezelések hatása a statisztikai vizsgálatokban jelentősnek bizonyult, amit az egyedek 

közötti, már a kiinduló állapotban meglevő, viszonylag nagy különbségek a külső 

kontrollos vizsgálatnál elfedtek. 

A kiindulási- és a kezelések utáni vérkép és kémiai vizsgálatok nem mutattak 

szignifikáns eltérést, így joggal feltételezhetjük, hogy a kísérletbe bevont összes állat 

egészséges volt, azaz az alkalmazott terápia során mért biológiai változások nem 

valamilyen betegség következményei. Nem vártuk, hogy az akut, illetve kéthetes ACE 

gátló terápia bármilyen organikus elváltozást okozna, vagy a vérkép, illetve a vérkémia 

értékek megváltozásával járnának (MacDonald és mtsai 1992). A kísérlet elvégzésekor 

az enalaprilat volt az egyetlen kereskedelmi forgalomban kapható iv. kiszerelésű ACE-

gátló készítmény, és mivel per os formában nem létezett, a lisinoprilt használtuk oralis 

ACEI-ként. (A per os is használható enalapril az enalaprilat kémiai módosítása, de csak 

később vált elérhetővé.) 

Az enalaprilat akut injektálása után nem tapasztaltunk szignifikáns PRA 

változást, melyet azzal magyarázunk, hogy a gyógyszer beadása és a hormonszintek 

mérésére vett vérminta levételi időpontjai között rövid és változó hosszúságú 

intervallum telt el. Bár az enalaprilat beadása és a radiofarmakon injektálása, azaz a 

PET vizsgálat kezdete között mindig csak 30 perc telt el, a PET vizsgálat befejezése két 

órával az ACE gátló beadása után történt. Így a késői PET mérések idejére (amely 

időszakra tehető különben a radiofarmakon specifikus kötődésének kialakulása) már 

megváltozhatott a PRA szint, ezzel indukálva az AT1R receptordenzitás 

következményes változását, amelyet a radiofarmakon szöveti retencióban kialakult 

statisztikailag szignifikáns változás jelez. 

A kéthetes ACEI kezelést követően az öt megvizsgált állatból, négy esetén 

emelkedett PRA szintet mértünk, amelyet az Ang II szintézis gátlás hatására várt 

kompenzatorikus negatív visszacsatolással magyarázunk (Hamlin és mtsai 1998). 

Meglepő módon az ACE gátló kezelést nem követte a cirkuláló Ang II szint 

egyértelmű csökkenése, amelyet több módon is értelmezhetünk: (1) Az ACE gátló 

dózisa nem volt elegendő ahhoz, hogy az Ang I – Ang II konverziót valamennyi 

szervben sikeresen szupresszálja, gyengítve ezzel az ACE gátló cirkuláló plazma Ang II 
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szintre kifejtendő hatását. Ezzel párhuzamosan viszont az ACE gátló kezelés 

elegendőnek bizonyult a vesében lévő AT1R upregulációjához. Feltehetőleg a lokálisan 

(intrarenalisan) csökkent Ang II koncentráció miatt az Ang II indukálta AT1R 

downreguláció kisebb mértékű volt, így összeségében az AT1R upregulációját okozta. 

Ez összhangban van azzal a megfigyeléssel, hogy ACE gátló kezelés során a cirkuláló 

és az intrarenalis Ang II szabályozása eltér egymástól (Jorde és mtsai 2000; Navar és 

mtsai 2003). (2) Egy visszacsatolási rendszer aktiválódhatott az ACE-mediálta Ang II 

szintézis kompenzálására, amely lehetett az Ang II szintézis alternatív reakcióútjainak 

fokozódása („Ang II escape” jelenség) vagy az Ang II degradációjának csökkenése. 

Ilyen visszacsatolási mechanizmusokat leírtak már humán (Urata és mtsai 1990; Wolny 

és mtsai 1997; Petrie és mtsai 2001) és kísérleti állatmodellben is (Funabiki és mtsai 

2004). 

Az in vitro radioligand mérések során az ACEI kezelt állatok glomerulusaiban 

magasabb AT1R denzitást (BBmax) tapasztaltunk, mint a kontroll állatokéban. Mivel a 

kötési affinitás (Kd) értéke nem különbözött szignifikánsan a kezelt és a nem kezelt 

állatok között, a Bmax B értékének emelkedése valóban a receptor upregulációját jelenti, 

igazolva ezzel a PET vizsgálat eredményeit. 

A radioligand retenció egy olyan kvantitatív paraméter, amely független az adott 

helyre eljutó radiofarmakon mennyiségétől. Ez a paraméter a [11C]L-159,884 esetében 

akut ACEI kezelés következtében megemelkedett. A krónikus ACEI kezelés hatása 

ennél erőteljesebbnek bizonyult, mind a három kvantitativ kötési paraméter - 

radioligand retenció, DV és Ki, -magasabb értéket mutatott, míg a radioligand kínálatot 

(perfúziót) kifejező K1 értéke nem változott. PET vizsgálatainkhoz azért választottuk a 

[11C]L-159,884-et, mert ezzel a radiofarmakonnal való kísérletekből bőséges számú 

korábbi eredménnyel rendelkezünk (Szabo és mtsai 1998; Szabo és mtsai 2001; 

Owonikoko és mtsai 2004). A később kifejlesztett és jelen értezésemben bemutatott 

[11C]KR31173 esetén jobb minőségű PET felvételeket és kvantitativ értékeket kaptunk 

főemlősök (pávián) vizsgálata során, kutyáknál viszont a [11C]L-159,884 bizonyult 

jobbnak (lásd korábban). 

Minthogy a kötési paraméterek mindegyike hasonlóan változott, és valamennyi 

külön-külön szignifikánsan különbözött a kiindulási és kezelt állapot között, ezeket 

együttesen a többszörös összehasonlításra vonatkozó korrekció hiányában is elegendő 
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bizonyítéknak tekintettük. Jelenleg nincs általánosan elfogadott vélemény, hogy melyik 

a legalkalmasabb statisztikai teszt több paraméter együttes vizsgálata esetén, amelyek 

azonos mérésekből származnak és kölcsönösen korrelálnak egymással (Perneger 1998).  

Egy elfogadott statisztikai megközelítés, a faktoranalízis segítségével 

lehetőségünk nyílik a változók számának csökkentésére, pontosabban azok 

„összevonására”. Jelen munkánkban a faktoranalízis használatával a többfaktoros teret 

két-faktoros térré tudtuk redukálni, 77%-os konfidencia mellett. A kis esetszám miatt 

magasabb konfidenciaszintet nem tudtunk elérni, a faktoranalízist a különböző biológiai 

paraméterek közötti összefügés szemléltetése és későbbi hipotézis felállítása céljából 

használtuk. A módszer segítségével megállapítást nyert, hogy az in vivo kötési 

paraméterek mind egymással, mind az in vitro értékekkel korrelálnak. Az in vivo 

paraméterek esetén azok változásait, nem pedig abszolút értéküket használtuk fel az 

analízis során, ezzel is minimalizálva az egyedek közötti különbségek hatását. Az in 

vitro paraméterek esetében kivétel ez alól a BBmax értéke, mivel ez csak egyszer - az 

utolsó PET vizsgálatot lezáró szekciót követően - volt meghatározható. A kötési 

paraméterek, a kezelés és a PRA érték azonos paramétercsoportba (a fő faktorba) 

kerültek. Megfigyelésünk, miszerint ezek a paraméterek korrelációban vannak 

egymással, alátámasztja az elsődleges hipotézisünket. A faktoranalízis segítségével 

további érdekes korrelációt találtunk az állat testsúlya és az Ang II változása között. 

Mivel az állatok testsúlyuktól függetlenül azonos mennyiségű gyógyszert kaptak, az 

eltérő tömegű állatokban különböző lisinopril koncentráció alkulhatott ki, így az „Ang 

II escape” mechanizmus is különböző mértékben aktiválódhatott. A szöveti (lokális) 

Ang II koncentráció mértéke feltehetőleg nem korrelált az ACE gátló teljes 

szervezetben való eloszlásával, illetve a plazma Ang II koncentrációval. A szöveti Ang 

II koncentrációt nem határoztuk meg, így ennek a PET eredményekkel való direkt 

összehasonlítása nem volt lehetséges. 

 

Eredményeinket összefoglalva elmondhatjuk, hogy in vivo kísérletekben 

elsőként bizonyítottuk, hogy az ACE gátlása emeli az AT1R kötődést a vese cortexben 

kutyákban, miközben a plazma renin szint emelkedett, a cirkuláló (plazma) angiotenzin 

II szint változatlan maradt. Összehasonlítva fenti megfigyeléseinket az in vitro 
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eredményeinkkel, elmondhatjuk, hogy az in vivo mérések során tapasztalt magasabb 

AT1R kötés a vese glomerulusokban történő AT1R denzitás emelkedését jelzi.  

 

A PET technika korlátait figyelembe véve, különös tekintettel annak limitált 

felbontóképességére, amely miatt a finom szöveti strúktúrák elkülönítése problematikus 

lehet, eredményeink jelentősége a következőkben áll: 

• Elsőként vizsgáltuk in vivo az ACE gátlás hatását vese AT1R denzitás 

változására PET segítségével. Az AT1R denzitásának megváltozását a 

receptorhoz specifikusan kötödő radiofarmakon (lásd.: in vitro 

kísérletek) szöveti halmozódásának mérésével követtük. 

• Vizsgálatunk hozzájárulhat annak felderítéséhez, hogy a renin-

angiotenzin-aldoszteron rendszer tényezői (receptor- és a cirkuláló 

hormon szintek) terápiás hatás (ACE gátlás) következtében hogyan 

változnak meg. 

• Bemutattunk egy kísérleti modellt, amely elősegítheti a cirkuláló Ang II 

és renalis AT1R expresszió kapcsolatának in vivo tanulmányozását. 

• Jelen, az AT1 receptorhoz kötődő radiofarmakon követésen (PET 

képalkotáson) alapuló kísérleti protokollunk jól alkalmazható más 

gyógyszerek AT1R denzitásra gyakorolt hatásának in vivo 

tanulmányozására. 

• Eredményeink hozzájárulhatnak a későbbi humán PET vizsgálatok 

megtervezéséhez, illetve interpretációjához.  

 

A humán vizsgálatok kivitelezéséhez szükséges a PET leképzési protokollok 

kialakítása és validálása, továbbá olyan kvantifikációs eljárás használata, melyhez nincs 

szükség input funkcióra (folyamatos artériás mintavételre). Erre a radioligand 

visszatartási (retenció) paraméter alkalmas lehet, mivel közvetlenül az idő-aktivitási 

görbéből képezhető. 
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7.3 A kísérletes renovascularis hypertonia hatásának vizsgálata kutya vese 

AT1R denzitására 

Vizsgálataink bizonyították, hogy a Goldblatt-féle kutya 2K, 1C RVH 

modellben, a hemodinamikailag szignifikáns artéria renalis szűkület okozta vese 

hypoperfusio esetén a vesében magasabb AT1R kötés figyelhető meg az ellenoldali 

(kontroll) veséhez képest. A [11C]L-159,884 PET radiofarmakonnal a vese cortexben in 

vivo mért magasabb AT1R kötés szignifikánsan korrelált a csökkent vese perfúzióval 

([15O]víz) és az emelkedett vérnyomással. Az RVH állatokban mért plazma renin és 

Ang II értékek, továbbá hypoperfundált vese izolált glomerulusokban 125I-[Sar1,Ile8]Ang 

II-vel in vitro mért BBmax értékek emelkedő tendenciát mutattak a kontroll állatokhoz 

képest, igazolva a renin-angiotenzin rendszer érintettségét.  

Munkacsoportunk korábban már beszámolt kisebb (n=6) egyedszámmal végzett 

kísérletek eredményeiről (Zober és mtsai 2003), illetve a jelen dolgozatom tárgyát 

képező új AT1 specifikus [11C]KR31173 radiofarmakon használatával, sertés-modellben 

szintén bizonyította az AT1R upregulációját a hypoperfundált vesében (Xia és mtsai 

2008). 

A leginkább elfogadott elméletek szerint a renovascularis hypertonia kezdeti 

stádiumában a hypoperfundált vese arteriola afferenseiben csökkenő „transmuralis 

nyomás”-t érzékelve a JG sejtek fokozzák a reninelválasztást, amely intenzívebb Ang II 

termelődéshez (konverzió) vezet. Mivel az Ang II egy potens vazokonstriktor, továbbá 

az aldoszteron elválasztást is stimulálja, ezek hatásaként a vérnyomás emelkedik.  

Saját méréseink során az RVH állatoknál mi is emelkedő plazma renin és Ang II 

koncentrációkat mértünk, jelentős egyéni különbségek (nagy szórás) mellett. Több 

korábbi vizsgálat is megerősítette, hogy a renovascularis hypertonia krónikussá 

válásával a kezdetben magas renin és Ang II szint csökkenést mutat, ebből következően 

a magasvérnyomás fenntartásához más faktorok is hozzájárulnak (Welch 2000; Safian 

és Textor 2001). Különbséget tesznek a cirkuláló (hormonális) és intrarenalis (lokális 

vagy szöveti) Ang II szintek között, mely utóbbinak fontosabb szerepe lehet a RAAR 

szabályozásában (lásd később) (Sadjadi és mtsai 2002). Munkacsoportunk csak a 

szérum (hormonális) PRA és Ang II szinteket mérte. 

Hipotézisünk szerint a hypoperfundált vese megemelkedett AT1R denzitása 

hozzájárulhat az RVH pathogeneziséhez. A korábbi vizsgálatok ellentmondásosak, 
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hypoperfundált vesében leírták már mind az AT1R upregulációját (Modrall és mtsai 

1995), downregulációját (Wilkes és mtsai 1988; Haefliger és mtsai 1995) és a receptor 

koncentráció változatlan értékét is (Sadjadi és mtsai 2002). 

Az egyik ilyen patkány-modellben röviddel a konstriktor felhelyezését követően 

(7 nap) csökkent angiotenzin II receptorszintet mértek (glomerularis, 72%-os 

csökkenés) a kontralateralis vesékhez képest (Wilkes és mtsai 1988). Egy másik 

munkacsoport 4 héttel a konstriktor felhelyezését követően nézte az angiotenzin 

receptorok génexpresszióját, külön vizsgálva a rágcsálókban megtalálható AT1A és 

AT1B receptor-altípusok mRNS szintjeit: mind a stenoticus, mind a kontralateralis 

vesékben csökkent AT1A mRNS koncentrációkat mértek a sham operáltakhoz képest 

(Haefliger és mtsai 1995). Egy harmadik munkacsoport a konstriktor felrakását 

követően egy héttel még csökkent AT1 mRNS koncentrációt mért az ellenoldali veséhez 

képest, míg tíz héttel később az ichaemiás vesében majdnem hétszeres, a kontralateralis 

vesében nyolcszoros koncentráció emelkedést detektált (Modrall és mtsai 1995). 

Ugyanezen munkacsoport későbbi munkájában a patkányvese tubulus AT1R denzitását 

(immunoblot és immunohisztokémia) mérve már nem talált szignifikáns változást az 

akut és krónikusan fennálló RVH-ban. Magyarázatuk szerint az eltérést okozhatta a 

módszerek pontatlansága (szemikvantitatív volta), azaz kismértékű változásokat nem 

tudnak kimutatni, de eredményezhette a receptorok poszt-transzlációs downregulciója 

vagy egyszerűen az, hogy az egész veseszövet helyett ők csak a tubulusokban vizsgálták 

az AT1 receptor denzitást. Ezen túlmenően viszont mind az akut, mind a krónikus RVH 

patkányoknál normális plazma Ang II szint mellett szignifikánsan magasabb volt a 

szöveti (intrarenalis) Ang II koncentráció a hypoperfundált és az ellenoldali vesékben is, 

mely helyi hatása révén komolyabb jelentőséggel bírhat, mint a hormon plazma 

koncentrációja. Véleményük szerint már az a tény, hogy a megnövekedett intrarenalis 

Ang II szint ellenére az AT1R denzitás nem csökkent, hanem stagnált (esetleg 

növekedett), könnyen magyarázhatja a fennálló hypertenziót ezekben az állatokban 

(Sadjadi és mtsai 2002). Egyértelmű összefüggés látszik a munkacsoportok által mért 

eltérő AT1R denzitások és a konstriktor felrakása után eltelt időtartam között: a 

konstriktor felrakása utáni korai időszakban (1 hét/7 nap, ill. 4 hét) vizsgált „akut” 

esetekben AT1R downregulációt, míg a „krónikus” (10, ill. 14 hetes) méréskor már - a 

mi vizsgálatunkhoz hasonlóan - upregulációt vagy a receptorok számának stagnálását 

76 

 



tapasztalták. Emellett érdemes felhívni a figyelmet a vizsgálatok közti metodikai (az 

mRNS transzkripció mértéke nem feltétlenül van egyenes arányban a valós receptor 

(fehérje) /transzláció/ mennyiségével) és méréstechnikai (kvantitatív és szemikvantitativ 

mérések) különbségekre, valamint a RAAR-ban résztevő komponensek gyors 

aktivációjából és degradációjából adódó problémákra, illetve ezen összetevők 

kinyerésének és tisztításának technikai nehézségeire. Fontos kiemelnünk, hogy az 

eddigi munkák mind in vitro mérésekből és rágcsáló vesékből származtak. Ezzel 

szemben munkacsoportunk in vivo méréseket végzett, továbbá rágcsálók helyett kutyák 

veséit tanulmányoztuk, amelyek a humán angiotenzin receptorhoz hasonlóan egy 

altípussal (AT1) rendelkeznek. 

Vizsgálatainkban az RVH állatoknál a renin-angiotenzin rendszer 

upregulációjával párhuzamosan az AT1R emelkedett expresszióját mutattuk ki a 

hypoperfundált vesékben. A [11C]L-159,884 in vivo emelkedett kötését demonstrálták a 

PET felvételek és bizonyították a számszerű eredmények: idő-aktivitási görbék és kötési 

paraméterek.  

Az általunk használt kvantitatív radiofarmakon kötési számítások közül a Ki 

paraméter a Gjedde-Patlak-féle grafikus módszer szerinti teljes szöveti receptor felvételt 

mutatja, amely lineáris összefüggést mutat az oda eljutó radiofarmakon mennyiségével. 

Mivel a hypoperfundált vesébe szignifikánsan kevesebb radiofarmakon jut be, ez a 

jelenség csökkenti a kötődő radiofarmakon mennyiségét, míg más módszerekkel a 

receptor denzitás értékek megnövekedettnek mutatkoznak, amely viszont önmagában 

növelné a kötésbe jutott radiofarmakon mennyiségét. Ez magyarázhatja, hogy a 

hypoperfundált és a normális véráramlású vesékben mért Ki értékek különbsége nem 

érte el a statiszikailag szignifikáns értéket.  

A Logan-féle grafikus eljárással mért teljes eloszlási tér (DV) statisztikailag 

szignifikánsan magasabb volt a hypoperfundált vesékben. Következetlennek tűnhet a Ki 

és a DV együttes alkalmazása ugyanazon radiofarmakonnál, hiszen a Ki paramétert 

eredetileg irreverzibilis kötést mutató radiofarmakonok modellezésére dolgozták ki, míg 

a DV használata reverzibilis kötéssel kapcsolódó radioligandok vizsgálatánál célszerű. 

Bár munkacsoportunk korábban a [11C]L-159,884 esetében a Patlak-féle számítást 

javasolta (Szabo és mtsai 1998), a radiofarmakon idő-aktivitási görbéje mutat egy 

második, specifikus kötési komponenst is lassú, de detektálható kimosással. Így a késői, 
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95 perces felvételek alapján a radiofarmakon kötés kis mértékben reverzibilisnek 

tekinthető. 

Az általunk mért in vitro BBmax értékek magasabb AT1R denzitást mutattak a 

hypoperfundált vesékben, azonban ez a különbség a kontroll vesékhez képest nem érte 

el a statisztikailag szignifikáns mértéket. A vese corticalis részén főleg 

glomerulusokban fordul elő AT1R kötés, míg a medullaris területen tubularis-

epithelialis kötés a domináló (Zhuo és mtsai 1998). Munkacsoportunk későbbi, 

sertéseken végzett vizsgálatában autoradiográfiával kimutatta, hogy az AT1R denzitás a 

vese medullaris részében magasabb. Bizonyították, hogy a hypoperfundált vesében a 

corticalis és a medullaris rész AT1R denzitása emelkedik, de vizsgálatuk során csak a 

corticalis rész esetében volt a növekedés statisztikailag szignifikáns. A medulla PET-tel 

való vizsgálata, illetve a cortextől való elkülönítése a mai technikailag elérhető 

felbontás mellett nehezen kivitelezhető (Xia és mtsai 2008).  

Egy további fontos biológiai tényező az anesztézia hatása az általunk mért 

értékekre. Az összes in vivo vizsgálatunk barbiturát, illetve isofluran anesztézia alatt 

történt, amelyek AT1R-re való hatását ezidáig nem vizsgálták részletesen. Nincs okunk 

feltételezni, hogy ezen narkotikumok hatása az RVH és a kontroll állatoknál jelentősen 

különbözött volna. Altatásban lévő állatokon végzett farmakológiai vizsgálatok azt 

mutatták, hogy az anesztézia nem befolyásolja jelentősen az Ang II és az AT1R 

antagonisták által kifejtett renalis hemodinamikai hatásokat (Clark és mtsai 1993).  

A megegyező in vivo és in vitro adatok megerősítik azt a hipotézisünket, hogy 

kísérletes 2K,1C renovascularis hypertoniában az ischaemiás vese AT1R denzitása 

emelkedett. Az AT1R denzitás növekedése egyenesen korrelált az RVH állatokban mért 

vérnyomás növekedéssel, illetve fordítottan korrelált az érintett vese perfúziójával. 

Eredményeink bizonyítják, hogy a jól ismert RAAR hormon kaszkád aktivációja mellett 

az AT1R-nek is szerepe van az RVH patológiájában. Amennyiben eredményeinket a 

humán vizsgálatok is megerősítik, az AT1R képalkotás ígéretes diagnosztikai segítség 

lehet az RVH kimutatásában, illetve a revascularizáció eredményességének 

felmérésében. 

Hipotézisünket a 2K,1C RVH állatmodellben vizsgáltuk, így bilateralis vese 

artéria szűkület (atherosclerosis) esetén való alkalmazhatóságának bizonyításához 

további kutatásokra van szükség. Bár a kontralateralis vesének is fontos szerepet 
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tulajdonítanak az RVH pathogenezisében, az AT1R denzitását ezekben a vesékben nem 

találtuk magasnak.  
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8 KÖVETKEZTETÉSEK 

8.1 [11C]KR31173 PET radiofarmakon AT1R specifikus kötődésének és PET 

képalkotásban való alkalmazhatóságának vizsgálata 

• Az egereken végzett biodisztribúciós és farmakokinetikai vizsgálatok 

bizonyították az eredeti és a módosított szintézisű [11C]KR31173 

radiofarmakon magas felvételét és specifikus kötődését mellékvesében és 

vesében. 

• MK-996, KR31173 és SK-1080 AT1 specifikus antagonisták jelentősen 

gátolták a radiofarmakon felvételét az AT1R-t magas denzitásban 

tartalmazó szervekben: a mellékvesében, tüdőben, szívben és vesében; 

jelezve a [11C]KR31173 radiofarmakon AT1R specifikus kötődését. 

• PD123,319 AT2 specifikus antagonistával kezelt egerek esetén 

mellékvesében, vesében, tüdőben és szívben nem észleltünk 

statisztikailag szignifikáns radiofarmakon-felvétel csökkenést, ami a 

[11C]KR31173 AT1R szelektivitását igazolja. 

• Az egereken végzett kisállat PET vizsgálatok eredménye összhangban 

volt az ex vivo biodisztribúciós és farmakokinetikai mérések 

eredményeivel. 

• Klinikai PET készüléken vizsgálva a [11C]KR31173 radiofarmakon 

magas szöveti aktivitást mutatott kutya vese cortexben, amely az SK-

1080 AT1R antagonista adásával jelentősen gátolhatónak bizonyult, tehát 

specifikusan kötődött AT1R-hez.  

• Klinkai PET készüléket használva a [11C]KR31173 pávián vese 

cortexben szignifikánsan magasabb aktivitást mutatott, mint a [11C]L-

159-884, továbbá az SK-1080-nal történő előkezelés a [11C]KR31173 

esetében lényegesen magasabb gátlást eredményezett.  

• A [11C]KR31173 metabolizmusának mértéke jelentősen csökkent a 

módosított szintézist követően kutyákban, szérumfehérjékhez való 
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kötődése alacsonyabb volt a [11C]L-159,884-nél kutya, pávián és humán 

plazmában. 

• A fentiek alapján elmondható, hogy a [11C]L-159-884 radiofarmakon 

kutyákon végzett korábbi eredmények szerint kiválóan használható PET 

vizsgálatokban és biológiai kísérletekben; a [11C]KR31173 viszont a 

főemlősben mutatott magasabb és specifikusabb kötődése miatt 

ígéretesebb lehet humán vizsgálatokban való alkalmazásban. 

 

8.2 Az ACE gátlás akut és krónikus hatásának vizsgálata kutya vese AT1R 

denzitására 

• Elsőként vizsgáltuk in vivo az ACE gátlás hatását vese AT1R denzitás 

változásának mérésére PET segítségével. Az AT1R denzitásának 

megváltozását a receptorhoz specifikusan kötődő radiofarmakon szöveti 

halmozódásának mérésével követtük. 

• Krónikus ACE gátlást követően, változatlan plazma (cirkuláló) Ang II 

mellett valamennyi radiofarmakon kötési paraméter - a Patlak-féle Ki, a 

radioligand retenció és a szöveti aktivitás - statisztikailag szignifikáns 

emelkedést mutatott a kindulási értékekhez képest. 

• Akut ACE gátlást követően a radiofarmakon kötési értékek emelkedtek, de 

csak a radioligand retenció emelkedése érte el a szignifikáns mértéket.  

• In vitro kísérleteinkben a krónikus ACE gátlásban részesült állatok 

glomerulusában a kontroll állatokhoz képest szignifikánsan magasabb BBmax 

és változatlan Kd értékeket mértünk, ami megerősítette in vivo 

eredményeinket. 

8.3 A kísérletes renovascularis hypertonia hatásának vizsgálata kutya vese 

AT1R denzitására 

• Munkacsoportunk elsőként mérte in vivo a vese AT1R kötődés változását 

Goldblatt-féle kísérletes 2K, 1C RVH kutyákban. Kísérleteink során a 
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hypoperfundált vesékben emelkedett AT1R kötést mutattunk ki, amely 

eredményeket az in vitro vizsgálatok is megerősítették. 

• Az AT1R kötés és denzitás növekedése pozitívan korrelált az RVH 

állatokban mért vérnyomás növekedéssel és negatívan korrelált az érintett 

vese perfúziójával.  

• Amennyiben eredményeinket a jövőben végzett humán vizsgálatok is 

megerősítik, az AT1R képalkotásban szerzett tapasztalataink 

hozzájárulhatnak az RVH diagnosztikai módszereinek javításához, valamint 

a revascularizáció eredményességének felméréséhez is. 
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9 ÖSSZEFOGLALÁS 

Az egereken végzett ex vivo biodisztribúciós és farmakokinetikai vizsgálatok, 

továbbá az egereken, kutyákon és páviánon végzett PET képalkotás bizonyította, hogy a 

[11C]KR31173 egy kiválóan alkalmazható AT1R specifikus PET radiofarmakon. Magas 

specifikus kötődést detektáltunk valamennyi vizsgált állatban, különösképpen azok 

veséjében és mellékveséjében.  

A [11C]KR31173 magas aktivitást és magasabb specifikus kötést mutatott a 

pávián vesében, mint a korábbi AT1R specifikus radiofarmakon [11C]L-159,884. A 

fentiekből következően a [11C]KR31173 egy ígéretes radiofarmakon lehet jövőbeli PET 

képalkotáshoz főemlősöknél, valamint lehetőséget nyújthat későbbi humán PET AT1R 

vizsgálatokhoz is. 

Munkacsoportunk elsőként bizonyította PET segítségével in vivo a vese AT1R 

denzitás növekedését krónikus ACE gátló kezelést követően, változatlan plazma 

(cirkuláló) Ang II mellett. Eredményeinket az ex vivo méréseinkel összevetve 

megállapítottuk, hogy az in vivo mért AT1R emelkedés az AT1R glomerulusokban 

történő upregulációját jelzi.  

PET segítségével bizonyítottuk, hogy kísérletes 2K,1C renovascularis 

hypertoniában az ischaemiás vese AT1R denzitása emelkedett. Az AT1R denzitás 

növekedése egyenesen korrelált az RVH állatokban mért vérnyomás növekedéssel, 

illetve fordítottan korrelált az érintett vese perfúziójának mértékével. Amennyiben 

eredményeinket a jövőbeli humán vizsgálatok is megerősítik, az AT1R képalkotásban 

szerzett tapasztalataink hozzájárulhatnak az RVH diagnosztikai módszereinek 

fejlesztéséhez. 
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10 SUMMARY 

Biodistribution and pharmacology studies on mice, and PET studies on mice, 

dogs and baboon showed that [11C]KR31173 is suitable AT1R specific radioligand for 

PET. High specific binding was confirmed in multiple species, especially in their 

kidneys and adrenals. 

[11C]KR31173 showed higher activity and specificity in baboon kidney than 

previously developed radioligand [11C]L-159,884. These findings suggest that 

[11C]KR31173 is suited for future PET imaging in primates and possibly in human 

studies. 

We revealed for the first time, that chronic ACEI treatment increases AT1R 

binding in vivo in dog renal cortex under conditions in which the level of circulating 

angiotensin II (Ang II) is unchanged. Coupled with ex vivo measurements, our study 

indicates that increased renal AT1R binding in vivo correlates with an upregulation of 

AT1R in the glomeruli. 

We showed that in experimental 2K, 1C renovascular hypertension the AT1R 

density is increased in the ischemic kidney. The increase in AT1R BBmax positively 

correlated with elevated arterial blood pressure and negatively correlated with reduced 

perfusion of the ischemic kidney. Following confirmation studies in humans, the PET 

AT1R imaging might become an attractive and valuable diagnostic tool in the diagnosis 

of RVH. 
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