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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. Az ciklotronok elterjedése az elmúlt másfél évtizedben 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 megtanulni a PET technika alapjait és 

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

kutatásokba.  

Értekezésem első részében munkacsoportunk által újonnan kifejlesztett AT1R 

specifikus radiofarmakont, a [
11

C]KR31173-at mutatom be. Ex vivo vizsgálatokkal 

(biodisztribúció és farmakokinetika) bizonyítom a radioligand AT1R specifikus 

kötődését, majd 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 
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munkacsoportunk által korábban kifejlesztett és többször alkalmazott [
11

C]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. 

CÉLKITŰZÉSEK  

1-es vizsgálat: [
11

C]KR31173 PET radiofarmakon AT1R specifikus 

kötődésének és PET képalkotásban való alkalmazhatóságának vizsgálata 

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

C]KR31173 

radiofarmakon AT1R specifikus kötődésének igazolása ex vivo 

biodisztribúciós és farmakokinetikai vizsgálatokkal egereken 

Ebben a kísérletben a következő hipotézist vizsgáltuk: 

 Az eredeti szintézissel készült [
11

C]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 [
11

C]KR31173 

radiofarmakon AT1R specifikus kötődésének és szelektivitásának igazolása 

ex vivo biodisztribúciós és farmakokinetikai vizsgálatokkal egereken 

Ebben a kísérletben a következő hipotézist vizsgáltuk:  

 A [
11

C]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 [
11

C] KR31173 kisállat PET vizsgálata egereken  

Ebben a kísérletben a következő hipotéziseket vizsgáltuk: 

 A [
11

C]KR31173 radiofarmakon alkalmas egereken végzett AT1R 

képalkotás kivitelezésére kisállat PET készülék használatával. 

 A PET vizsgálat során bizonyítható a [
11

C]KR31173 radiofarmakon 

AT1R specifikus kötődése. 

1.4-es vizsgálat: A [
11

C]KR31173 klinikai PET vizsgálata kutyákon  

Ebben a kísérletben a következő hipotéziseket vizsgáltuk: 

 A [
11

C]KR31173 radiofarmakon alkalmas kutyákon végzett AT1R 

képalkotás kivitelezésére klinikai (humán) PET készülék használatával. 

 A PET vizsgálat során bizonyítható a [
11

C]KR31173 radiofarmakon 

AT1R specifikus kötődése. 

1.5-ös vizsgálat: A [
11

C]KR31173 és a [
11

C]L-159-884 klinikai PET 

vizsgálata páviánon 

Ebben a kísérletben a következő hipotéziseket vizsgáltuk: 

 A [
11

C]KR31173 radiofarmakon alkalmas páviánon végzett AT1R 

képalkotás kivitelezésére klinikai (humán) PET készülék használatával. 

 A PET vizsgálat során bizonyítható a [
11

C]KR31173 radiofarmakon 

AT1R specifikus kötődése. 

 [
11

C]KR31173 radiofarmakon magasabb szöveti aktivitást és specifikus 

kötődést mutat a pávián vesékben, mint a [
11

C]L-159-884. 

1.6-os vizsgálat: A [
11

C]KR31173 és [
11

C]L-159-884 metabolizmusa, 

szérumfehérjékhez való kötődése és vizelettel való kiválasztódása 

Ebben a kísérletben a következő hipotéziseket vizsgáltuk: 

 A [
11

C]KR31173 módosított szintézise jelentősen csökkenti a 

radiofarmakon metabolizmusát. 
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 A [
11

C]KR31173 szérumfehérjékhez való kötődése alacsonyabb humán 

és pávián plazmában, mint a [
11

C]L-159-884 radiofarmakoné.  

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 

[
11

C]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.  

Vizsgálatunkhoz a következő hipotéziseket állítottuk fel: 

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

AT1R specifikus [
11

C]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.  

Kísérletünkben a következő hipotéziseket vizsgáltuk: 

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

kötés emelkedett a hypoperfundált vesében. 
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 Az emelkedő in vivo PET AT1R kötést leíró paraméterek pozitívan 

korrelálnak az RVH állatokban mért vérnyomás növekedéssel, illetve 

negatívan korrelálnak a vese perfúziójával. 

MÓDSZEREK 

Ex vivo biodisztribúciós és farmakokinetikai vizsgálatok egereken 

A biodisztribúciós vizsgálatokhoz egészséges, hím CD-1 egereket (n= 3/csoport; 

JHU Állatház) használtunk, amelyekbe az adott radiofarmakonból azonos térfogatban 

(kb.0,2 ml) azonos mennyiségű aktivitást (kb.10-20 MBq) injektáltunk a farokvénába. A 

radiofarmakon beadását követően 5, 15, 30, 60 és 90 perccel, az állatokat cervicalis 

dislocatioval megöltük. Szerveik (agy, szív, tüdő, máj, vese, mellékvese és vérminta) 

tömegét digitális mérleggel, a bennük lévő radioaktivitást egy automata gamma-

számlálóval (1282 Compugamma CS Universal Gamma Counter, LKB, Wallac, 

Finland) megmértük. Szervenként kiszámoltuk a tömegegységenkénti aktivitásfelvétel 

értékeket a beadott aktivitás %-ában kifejezve (%ID/g).  

A farmakokinetikai vizsgálatoknál a radiofarmakon beadását megelőzően 

„hideg” antagonistát (iv. farokvéna beadás esetén: 10 perccel korábban, 1 mg/kg; 

intraperitoneális beadás esetén: 30 perccel korábban, 2 mg/kg) vagy fiziológiás 

sóoldatot injektáltunk az állatokba. Végül 60 perccel a radiofarmakon beadását 

követően az állatokat leöltük, a szerveik közötti radiofarmakon-eloszlást a 

biodisztribúciós vizsgálattal megegyezően mértük. 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. 
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Kisállat PET alkalmazás egereken 

A vizsgálatokat speciális kis látómezejű, nagy felbontású „ATLAS” típusú 

(Advanced Technology Laboratory Animal Scanner, National Institutes of Health, 

Bethesda, MD) kisállat PET készüléken végeztük egészséges, hím CD-1 egereken (JHU 

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

Aldrich, St. Louis, MO) szubkután injekcióval premedikáltuk, majd 0,5–1,0% isofluran 

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

végeztük az anesztéziát. A 
11

C-nel jelzett radiofarmakont az állatok farokvénájába 

injektáltuk, amelyet követően 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/adatgyűjtés. 

Kutya és pávián leképzése klinikai (humán) PET készülékkel  

PET kamera beállításai és az állatok előkészítése 

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

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

cm, térbeli feloldóképesség a szeleteken belül (transzaxiálisan) 5,4 mm, tengelyirányban 

5,8 mm (félérték-szélesség). A transzmissziós felvételekhez egy pár 370 MBq 

Germanium-68-as tűforrást használatunk.  

A beagle kutyák (JHU Állatház) acepromazin (0,2 mg/kg im.; Sigma-Aldrich, 

St. Louis, MO) premedikációban részesültek, majd az anesztéziát iv. pentobarbitállal 

(25 mg/kg, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) indítottuk el, azután 3 mg/kg/h adásával 

tartottuk fent. Az állatokat minden esetben intubáltuk, a szívfrekvenciát, vérnyomást és 

oxigén-szaturációt folyamatosan kontrolláltuk. Az artériás radiofarmakon-koncentráció 

időbeli változásának méréséhez (bemeneti függvény) az egyik arteria femoralisba kanült 

helyeztünk. Két perifériás vénát biztosítottunk a folyadékpótlás, anesztézia fenntartása 

és a radiofarmakon beadása céljából. A 95 perces dinamikus PET vizsgálat során a 

következő begyűjtési protokollt alkalmaztuk: négy 15 sec, három 1 perces, három 2 

perces, három 5 perces, három 10 perces és két 20 perces képek. 
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Egy Papio anubis pávián (24 kg; JHU Állatház) altatását Saffan (Pitman-Moore, 

Middlesex, U.K.) anesztetikum 9 mg/kg dózisú indításával és 7 mg/kg/h-os 

fenntartással végeztük. A többiekben a kutyák vizsgálatával megegyező protokollt 

követtünk, a 75 perces dinamikus PET leképzés során négy 15 másodperces, három 1 

perces, három 2 perces, három 5 perces, három 10 perces és egy 20 perces felvétel 

készült. 

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 

interest, ROI), majd ezekből idő-aktivitás görbéket képeztünk, melyekkel a 

radiofarmakon eloszlásának változásait jellemző következő értékeket számoltuk ki: 

 Szöveti aktivitás (Bq/ml/MBq ID) 

 Radioligand visszatartás (retenció): 75-95 perces és a legmagasabb 

szöveti aktivitás hányadosa.  

 Gjedde-Patlak-féle Ki 

 Logan-féle teljes eloszlási tér (DV)  

 

A plazma radioaktivitási görbéjének (bemeneti függvény=input function) 

meghatározásához 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 

plazmában lévő aktivitást gamma-számlálóval mértük, amelyet „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. 



8 

 

Hormon és in vitro szöveti receptor meghatározás 

 Plazma renin aktivitás (PRA) (ng/ml/h) radioimmunoassay módszerrel 

(GammaCoat Plasma Renin Activity [
125

I] RIA Kit; Diasorin, Stillwater, 

MN, renin aktivitási kontroll reagenssel (Diasorin)). 

 Plazma Angiotenzin II (Ang II) (pg/ml) radioimmunoassay módszerrel 

([
125

I]-Angiotenzin II RIA Kit; Phoenix Pharmaceutical, Belmont, CA; Ang 

II kontroll reagenssel; Phoenix Pharmaceutical, Belmont, CA).  

 Plazma aldoszteron (pg/ml) radioimmuno-assay módszerrel (Coat-A-Count 

Aldosterone; Diagnostic Product Corp., Los Angeles, CA; aldoszteron 

kontroll reagenssel; Lyphochek Hypertension Markers Control; Bio-Rad, 

Irvine, CA). 

 In vitro AT1R mérés (szaturációs radioligand kötési assay) növekvő 

koncentrációjú [
125

I]- [Sar
1
,Ile

8
]Ang II (0,05-4 nM)-t használva. A specifikus 

kötődési helyek számának maximumát (Bmax) és a disszociációs állandót 

(Kd) a radioligand telítési görbék Scatchard analízisével számítottuk ki a 

PRISM program segítségével (Graph-Pad Software Inc., San Diego, CA).  

Statisztikai számítások 

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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EREDMÉNYEK 

1. [
11

C]KR31173 PET radiofarmakon AT1R specifikus kötődésének és PET 

képalkotásban való alkalmazhatóságának vizsgálata 

1.1 Az eredeti szintézis során nyert [
11

C]KR31173 radiofarmakon AT1R 

specifikus kötődésének igazolása ex vivo biodisztribúciós és 

farmakokinetikai vizsgálatokkal egereken. 

Az egészséges, 26,0-30,8 g súlyú, hím CD-1 egerekbe (n=15+9), állatonként 

átlag 19,1 MBq (517 μCi; 1,45 μg/kg) [
11

C]KR31173-t injektáltunk. A radiofarmakon 

magas kezdeti felvételt mutatott a májban, mely gyorsan kimosódott. Magas aktivitás 

volt mérhető a mellékvesében és a vesében, amely a beadást követő későbbi 

időpontokban is emelkedett volt (9.39 ± 3.71 %ID/g és 7.12 ± 0.93 %ID/g; 60 perces 

értékek). A MK-996-ot (n=3) és a KR31173 (n=3) AT1 szelektív antagonisták 

szignifikánsan gátolták a [
11

C]KR31173 felvételét a mellékvesében (91%), vesében 

(90%), tüdőben (88%) és a szívben (92%).  

1.2 Módosított szintézis (THF) során nyert [
11

C]KR31173 radiofarmakon AT1R 

specifikus kötődésének és szelektivitásának igazolása ex vivo biodisztribúciós 

és farmakokinetikai vizsgálatokkal egereken 

Az egészséges, 27-31 g súlyú, hím CD-1 egerekbe állatonként átlagosan 21 

MBq (253 GBq/μmol) – az új szintézissel előállított – [
11

C]KR31173-t injektáltunk. 30 

perccel a radiofarmakon beadását megelőzően intraperitoneálisan fiziológiás sóoldatot 

(n=4) vagy az AT1R antagonista SK-1080-at (2 mg/kg; n=4) vagy az AT2R antagonista 

PD123,319-et (2 mg/kg; n=4) injektáltunk be. A módosított szintézisű [
11

C]KR31173 

injektálást követő 60. percben a legmagasabb szöveti koncentrációs értékeket a 

mellékvesében (27.3 ± 6.4 %ID/g) és a vesében (11.3±1.0 %ID/g) mértünk. Az AT1 

specifikus antagonista SK-1080-nal előkezelt állatokban szignifikánsan csökkent 

radiofarmakon szöveti aktivitást mértünk (párosított Student; p=0,0001–0,01), 80 % 
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feletti specifikus gátlással: a mellékvesében (98%), tüdőben (96%), szívben (96%) és 

vesében (82%). Az AT2 specifikus antagonista PD123,319-cel kezelt állatoknál a 

mellékvesében, vesében, tüdőben, szívben és májban nem észleltünk statisztikailag 

szignifikáns radiofarmakon-felvétel csökkenést. 

1.3 A [
11

C]KR31173 kisállat PET vizsgálata egereken  

Egészséges, 30-44 g súlyú, hím CD-1 egereket használtunk (n=13). 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 [
11

C]KR3117-ből átlagosan 13 MBq-t (345 GBq/μmol) injektáltunk. A PET 

felvételeken, a kontroll egerek veséjében magas szöveti aktivitást mértünk, míg az AT1 

antagonista SK-1080-nal kezelt állatokban ez az érték jelentősen csökkent. A kontroll 

állatok májában a veséknél is magasabb aktivitás volt észlelhető. SK-1080 előkezelést 

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

49±6 %-os gátlást tapasztaltunk. 

1.4 A [
11

C]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 [
11

C]KR31173 beadott átlagos dózisa 275 ± 58 

MBq (113 GBq/µmol) volt. A második PET vizsgálat során a radiofarmakon injektálása 

előtt 30 perccel 1mg/kg SK-1080 AT1R antagonistát adtunk iv. az állatokba.  

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

[
11

C]KR31173 halmozódása a kutya mellékvese és vese cortex területén, míg az AT1R 

antagonista SK-1080 előkezelést követően, ugyanezen időközben készült felvételeken a 

mellékvese és vese nem lokalizálható a radioligand ezen szervekben történő 

halmozódásának elmaradása miatt. Az eredeti szintézissel készült [
11

C]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 
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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 mért specifikus kötési hányados sokkal magasabb, átlagosan 

92%-os értéket mutatott. 

 

1.5 A [
11

C]KR31173 és a [
11

C]L-159-884 klinikai PET vizsgálata páviánon 

Egy Papio anubis páviánba (24 kg) átlagosan 345 MBq (291 GBq/µmol) 

[
11

C]KR31173-t és 530 MBq (243 GBq/µmol) [
11

C]L-159-884 radiofarmakont 

injektáltunk. A [
11

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

szignifikánsan magasabb aktivitást mutatott, mint a [
11

C]L-159-884 (345 Bq/ml/MBq 

ID és 96 Bq/ml/MBq ID). Az SK-1080-nal (1 mg/kg iv.) történő előkezelés a 

[
11

C]KR31173 esetében 81%-kal, míg a [
11

C]L-159,884-nél csak 34%-al csökkentette a 

vese cortexben lévő aktivitást. 

1.6 A [
11

C]KR31173 és [
11

C]L-159-884 metabolizmusa, szérumfehérjékhez való 

kötődése és vizelettel való kiválasztódása 

Kutyákban a [
11

C]KR31173 metabolizmusa a módosított szintézist követően 

jelentősen csökkent (61%-ról 15%-ra a 90. percben; p=0,0001; párosított Student). 

Páviánban csak a módosított szintézisű radiofarmakont használtuk, 90 perckor 21%-os 

plazma metabolizmust mértünk. Mind kutya, pávián és humán plazmában a 

[
11

C]KR31173 szérumfehérje kötődése alacsonyabb volt a [
11

C]L-159,884-nál. A 

[
11

C]KR31173 vizelettel való kiválasztódása kutyában főleg metabolizálatlan formában 

történt, 90 perccel a radiofarmakon beadása után 9-12%, míg páviánban 12-18%. 

2. Az ACE gátlás akut és krónikus hatásának vizsgálata kutya vese AT1R 

denzitására  

Tíz egészséges, felnőtt beagle típusú kutyát használtunk (átlagos tömeg=13,8 

kg), melyeket két csoportra osztottunk: ACEI kezelt (n=5) és kontroll (n=5) állatok. A 
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dinamikus PET vizsgálatok során átlagosan 370 MBq [
11

C]L-159,884-et injektáltunk, 

mindegyik állaton 3 alkalommal végeztünk PET leképezést a következők szerint: a 0. 

napon egy alap [
11

C]L-159,884 PET vizsgálatot végeztünk a kiindulási AT1R kötés 

rögzítéséhez. A következő PET a 14. napon történt, 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, miután az állatok két héten keresztül per os az ételükbe kevert naponta 20 mg 

lisinopril-t (Prinivil; Merck, North Wales, PA) kaptak. A kontroll állatokon ugyanezen 

időkben végeztük el a PET vizsgálatokat (0., 14. és 28. nap), de ACEI-kezelésben nem 

részesültek. Az utolsó (harmadik) PET vizsgálatot követően a kutyákat túlaltattuk az 

AT1R denzitás in vitro szövettani mérése céljából. 

Bár krónikus ACEI kezelést követően statisztikailag szignifikánsan magasabb 

PRA értékeket mértünk (p=0,029; Mann-Whitney), nem találtunk szignifikáns változást 

a keringő plazma Ang II és aldoszteron szintekben. 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). Ezen radiofarmakon kötési paraméterek 

emelkedését figyeltük meg az akut kezelés után is, de csak a radioligand retenció 

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

krónikus ACEI kezelés során mért magasabb ligand kötődést a megemelkedett receptor 

denzitás okozhatta, hiszen az in vitro vizsgálatok szignifikánsan magasabb Bmax 

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. 
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3. A kísérletes renovascularis hypertonia hatásának vizsgálata kutya vese AT1 

receptor denzitására  

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

vizsgálatokhoz. Az állatok arteria renalisának felmérésére röntgen digitális szubtrakciós 

angiográfiát (DSA) használtunk, majd kis lateralis subcostalis metszésből a bal oldali 

arteria renalis feltárását 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. A 6 RVH csoportba 

választott állat mellett 3 kutyánál sham műtét (áloperációt) végeztünk, azaz a 

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

1-4 héttel a műtétet követően MR angiográfiát (GE CV/i MR scanner, 0,2 

mmol/kg gadolínium iv.) végeztünk. Négy állat esetében értékeltük az arteria renalis 

stenosist szignifikánsnak (több mint 70%-os szűkület), két állatnál a konstriktor 

beültetése ellenére nem alakult ki szignifikáns stenosis, és/vagy a közben kialakult 

(megnyílt) collateralis vese artériák következtében a vese perfúziója ([
15

O]víz perfúziós 

PET) nem csökkent, ezeket hozzáadva a három áloperált állathoz, összesen öt kontroll 

egyedünk volt.  

Az MR vizsgálat napján vagy 24 órán belül történtek a PET vizsgálatok egy GE 

Advance scanner (GE Medical Systems, Milwaukee, WI) készüléken. Minden állatnál 

először egy [
15

O]víz perfúziós PET (370 MBq, 30 felvétel/5 perc) vizsgálatot végeztünk 

a vesék véráramlásának összehasonlítására. A második, dinamikus –AT1R receptor 

kötődést mérő– PET vizsgálat során 391 ± 20 MBq AT1R specifikus [
11

C]L-159,884-t 

injektáltunk, melyet 95 perc hosszú leképzés követett. A korai 0-2 perces felvételeken 

tisztán látható a bal vese csökkent perfúziója, majd a későbbi 55-95 perces képeken már 

magasabb aktivitás érzékelhető a stenoticus vesékben a kontraleterálisokhoz képest.  

A hypoperfusio kialakulása után a PET vizsgálatok napján mért vérnyomás-

értékek szignifikánsan (p<0,0001; Mann-Whitney) magasabbak voltak a négy RVH 

állatnál a kontrollokhoz képest. A keringő PRA és Ang II szint az RVH állatokban 

általában emelkedett volt, de a növekedés nem volt statisztikailag szignifikáns. A PET 
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vizsgálatot követően a kutyákat túlaltattuk az AT1R denzitás in vitro szövettani mérése 

céljából. Az izolált glomerulusokban AT1R denzitás (Bmax) emelkedését találtuk, de ez 

nem volt statisztikailag szignifikáns. 

A PET mérések elemzése során az in vivo kötési paraméterek AT1R kötődés 

emelkedését mutatták a hypoperfundált vesékben a kontrollokhoz képest. A radioligand 

retenció a RVH állatok hypoperfundált bal veséjében szignifikánsan magasabb volt 

(kontroll medián 0,032; ill. RVH medián 0,054; p<0,0001; Mann–Whitney), így 

bal/jobb radioligand retenciós hányados is szignifikáns különbséget mutatott (kontroll 

medián 0,92; ill. RVH medián 1,71; p<0,0001, Mann–Whitney). A Patlak-féle Ki 

emelkedett volt a RVH állatok hypoperfundált bal veséjében (kontroll medián: 0,018; 

ill. RVH medián: 0,025), mely 0,93-ről 1,35-ra emelkedő medián bal/jobb Ki értékeket 

eredményezett a RVH állatoknál, de ezen változások a statisztikai szignifikancia szintet 

nem érték el. Emelkedett teljes eloszlási teret (DV) számoltunk RVH állatok bal 

veséjében is a kontrollokhoz képest (kontroll: 4,41 ill. RVH: 7,90), de a változás 

statisztikailag nem volt szignifikáns. A bal/jobb DV arány az RVH állatoknál 

szignifikánsabb magasabb volt (RVH: 1,936 ill. kontroll 0,933; p<0,0001; Mann-

Whitney). Az AT1R kötésének és denzitásának növekedése pozitívan korrelált az RVH 

állatokban mért vérnyomás növekedéssel és negatívan korrelált az érintett vese 

perfúziójával (Spearman-féle rangkorreláció). 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

1. [
11

C]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 [
11

C]KR31173 

radiofarmakon magas felvételét és specifikus kötődését az egér 

mellékvesében és a 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 

[
11

C]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 [
11

C]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 [
11

C]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 [
11

C]KR31173 pávián vese cortexben 

szignifikánsan magasabb aktivitást mutatott, mint a [
11

C]L-159-884, továbbá 

az SK-1080-nal történő előkezelés a [
11

C]KR31173 esetében lényegesen 

magasabb gátlást eredményezett.  
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 A [
11

C]KR31173 metabolizmusának mértéke jelentősen csökkent a 

módosított szintézist követően kutyákban, szérumfehérjékhez való kötődése 

alacsonyabb volt a [
11

C]L-159,884-nél kutya, pávián és humán plazmában. 

 A fentiek alapján elmondható, hogy a [
11

C]L-159-884 radiofarmakon 

kutyákon végzett korábbi eredmények szerint kiválóan használható PET 

vizsgálatokban és biológiai kísérletekben; a [
11

C]KR31173 viszont a 

főemlősben mutatott magasabb és specifikusabb kötődése miatt ígéretesebb 

lehet humán vizsgálatokban való alkalmazásban. 

2. Az ACE gátlás akut és krónikus hatásának vizsgálata kutya vese AT1 

receptor 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 kiindulási 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 Bmax 

és változatlan Kd értékeket mértünk, ami megerősítette in vivo 

eredményeinket. 



17 

 

3. A kísérletes renovascularis hypertonia hatásának vizsgálata kutya vese 

AT1 receptor denzitására 

 Munkacsoportunk elsőként mérte in vivo a vese AT1R kötődés változását 

Goldblatt-féle kísérletes 2K, 1C RVH kutyákban. Kísérleteink során a 

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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