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Rövidítések jegyzéke 

 

Aif-1: allograft inflammatory factor 1 

AKT: protein kinase B (PKB) 

AMD: age-related macular degeneration 

APOA: apolipoprotein A 

APOB: apolipoprotein B 

APOE: apolipoprotein E 

APP: amyloid precursor protein 

APPswe: amyloid precursor protein swedish mutation 

APRT: adenine phosphoribosyltransferase 

AQP4: aquaporin 4 

BDNF:  brain-derived neurotrophic factor, 
BMP4: bone morphogenetic protein 4 

CAMK IV: Ca2+/calmodulin-dependent kinase IV 

CETP: cholesteryl-ester transfer protein 

CMV: cytomegalovirus 

CVD: cerebrovascular disease 

COMT: catechol-O-methyltarnsferase 

DEG: diethylene glycol 

DT-A: diphtheria toxin A 

EIF2α: α-subunit of eukaryotic initiation factor 2  
EMS: Ethyl methanesulfonate 

ENS: N-ethyl-N-nitrosourea 

ER: endoplasmic reticulum 

ES: embryonal stem cells 

FFA: free fatty acid  

gp91phox Cytochrome b-245 heavy chainor Nox 2 

GFAP: Glial fibrillary acidic protein 

GRP78: 78 kDa glucose-regulated protein  
HDL: high density lipoprotein 

HPRT: hypoxanthin phosphoribosyltransferase 

HSP: heat shock protein 

IL-1b interleukin 1 beta 

IL-8: interleukin 8 

IR: insulin resistance 

JNK: c-Jun N-terminal kinase 

LDL: low density lipoprotein 

LDLR:  low density lipoprotein receptor 

LOX 1: Linoleate 9S-lipoxygenase  

Lrp 1,2: Low density lipoprotein receptor-related protein 1,2 

LTP: long term potentiation 

Mac-1: macrophage-1 antigén 

MAO-A: momoamine oxidáz-A 
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MAPK: mitogen-activated protein kinase 

MCL-1: myeloid leukemia cell differentiation protein 

MEMRI: manganese-enhancedmagnetic resonance imaging 

Meox-2: Homeobox protein MOX-2 

MMP: matrix metalloproteinase 

MPTP: 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine 

MRI: magnetic resonance imaging 

MTP: Microsomal triglyceride transfer protein 

NF-κB: nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells 

NOX NADPH-oxidaseoxidáz 

neo: neomycin 

NOS: nitric oxide synthase 

NOX: NADPH oxidase 

OCD: Obsessive–compulsive disorder 

PET: Positron emission tomography 

Pgp: P-glycoprotein 

PPF: paired pulse facilitation 

PPI: prepulse inhibition 

PRODH: proline dehidrogenase 

PSEN1: presenilin 1 

PYK2: proline-rich tyrosine kinase-2  
RAF1: RAF proto-oncogene serine/threonine-protein kinase 

RPE: retinal pigment epithelium 

RT-PCR: reverse transcription polymerase chain reaction 

SLRP: small leucine-rich proteoglycans 

QPCR: quantitative polymerase chain reaction 

TGFβ: transforming growth factor beta 

Tlr 4: Toll-like receptor 4 

TK1: thymidine kinase 1 

TNF α: tumor necrosis factor alpha 

VLDL: very low density lipoprotein 

WT: wild-type 
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1. Bevezetés 

 

Az állatkísérletek évezredek óta végig kísérik az orvos- és állatorvostudomány 

fejlődését. Görög tudósok, mint pl. Arisztotelész, Erasistratus, már az évszámításunk előtt is 

végeztek állatkísérleteket. Galenus, a híres görög-római orvos anatómiai, élettani és kórtani 

tudásának fejlesztésére rendszeresen alkalmazott állatkísérleteket és boncolást (Hajar 2011).  

 

Az állatmodellek lehetővé teszik a betegségek pathomechanizmusának részletes 

tanulmányozását, hiszen a beteg szervek, szövetek izolálhatók és részleteiben 

tanulmányozhatókká válnak hisztológiai, immunhisztokémia, elektrofiziológiai,molekuláris 

biológia módszerek és képalkotói eljárások (MRI, MEMRI, PET) felhasználásával. Ez 

nemcsak a kórfolyamat jobb megismerését, hanem a minél korábbi és biztosabb diagnózist 

is elősegíti. Az állatmodellek egyik legnagyobb értéke azonban a gyógyszerfejlesztésben, 

az új megelőzési és terápiás eljárások kidolgozásában jelentkezik. Hogy mennyire szükség 

van a gyógyszerek előzetes állatokon végzett kipróbálására arra álljon itt két példa. 1937-

ben egy amerikai cég piacra dobott egy terméket, a „Sulfanilamid Elixirt”, amelyben a 

szulfanilamidot dietilén glikolban (DEG) oldották fel és a terméket eperízesitéssel hozták 

forgalomba, anélkül, hogy előtte állatokon kipróbálták volna. Az eredmény több száz halott 

és óriási botránylett (Hajar 2011). Az eset után a közvélemény nyomására létrehozták a 

Food and Drug Administration (FDA) elődjét, amely kötelezővé tette gyógyszerjelöltek 

toxicitási vizsgálatainak elvégzését állatokon, a forgalomba hozatal előtt. Európának is 

megvolt a saját „tanuló leckéje”, amikor az 1950-es 60-as évek fordulóján forgalomba 

hozták a thalidomidot, Contergan néven. Nyugtatóként, fájdalomcsillapítóként ajánlották 

álmatlanság, fáradtság, hasi fájdalmak kezelésére, ezért a terhes kismamák rendszeresen 

szedték. Az eredmény 46 országban mintegy 10.000 „contergan bébi”, akik végtag 

rendellenességgel, kéz vagy láb-vagy mindkettő- nélkül születtek. A szert a 60-as években 

visszahívták és betiltották (Hajar 2011). 

 

Az állatkísérletek alkalmazása tehát szükségszerű. Utóbbi időben nagy erőfeszítések 

történnek arra vonatkozólag, hogy az állatkísérleteket valamely in vitro módszerrel 
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helyettesítsék. A szövettenyésztés, a perfundált szervek, szövettani metszetek, sejtfarkciók 

használata ígéretes alternatív lehetőséget jelenthetnek a jővőben. Jelenleg azonban nincs 

megfelelőbb módszer az állatksérleteknél. Az EU által tett ajánlások az 1959–ben Russell 

és Burch által körvonalazott 3R betartására ösztönöznek, azaz az állkísérletek lehetőség 

szerinti kiváltása in vitro módszerekkel (Replacement), a felhasznált kísérleti állatok 

számának racionális csökkentése (Reduction), az elvégzett kísérletek során alkalmazott 

kimélő bánásmód (Refinement) és ezáltal igyekeznek elfogadhatóvá és humánussá tenni az 

állatkísérleteket (Russell and Burch, 1959). 

 

Az állatkísérleteket leggyakrabban az orvosi és állatorvosi kutatásban és fejlesztésben 

(44.5%), biomedikai alapkutatásokban (34.7%) és toxikológiai tesztekben (9.9%) 

alkalmazzák (1.A. ábra). Állatkísérletek céljára többféle állatfajt, fonálférget (C. elegans), 

muslicát (D. melanogaster), halat (Danio rerio), békát, madarat, patkányt, nyulat, kutyát és 

majmokat is használnak, a legelterjebb kísérleti állatfaj mégis az egér (Mus musculus) (1.B. 

ábra). Hogy miért éppen az egeret használják leggyakrabban (az esetek 68%-ában) 

kísérletezésre azt a következők indokolják: a) viszonylag olcsó tenyészthetőség b) gyors 

szaporodás (20 napos vemhesség) c) nagy számú utód (8-12) d) korai ivarérettség (4-6 hét) 

e) jól jellemzett genom (a teljes genom szekvenciája ismert) f) az egér gének 99%-nak van 

humán homológja g) a genom tanulmányozására jól kifejlesztett genetikai és molekuláris 

biológiai technikák (lsd. transzgenezis) állnak a kutatók rendelkezésére. 

Fertőző kórokozók által kiváltott betgségek pathomechanizmusát a betegséget kiváltó 

pathogén mikroorganizmus (gomba, vírus, mycoplasma, baktérium) mesterséges 

bejuttatásával modellezik. Más esetekben különböző kémiai vegyületek alkalmazásával 

hozzák létre az adott betegségre jellemző elváltozásokat. Erre jó példa a metil-

feniltetrahydropyridin (MPTP) bejuttatása a szervezetbe, amely szelektíven károsítja a 

dopaminerg neuronokat, így ezzel a vegyülettel a Parkinson-kór jól modellezhető. Más 

esetekben mesterségesen, operáció révén hoznak létre elváltozásokat annak érdekében, 

hogy a kóros állapotot modellezni és tanulmányozni tudják (pl. érlekötés révén 

tanulmányozzák az ischémiás elváltozásokat, agyi hypoxiát stb). 
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1.ábra. A) Kísérleti állatok felhasználásának célja (The Economist 2007. aug.30.-i cikke alapján) B) 

Kísérletezésekre használt állatfajok megoszlása (A BBC News 2006. júl. 24.-icikke alapján) 

 

 

A genetikai betegségeket az élő szervezetekben létrejött/létrehozott mutációk révén 

nyílik lehetőség tanulmányozni. Mutációk létrejöhetnek a természetben spontán módon is, 

de ezek előfordulása meglehetősen ritka (frekvenciája 5-10 x 10
-6

/ génlokusz) (O’Brian and 

Frankel, 2004). Pontmutációt random módon indukálhatunk a genomban kémia 

vegyületekkel, mint pl. bázis analógok (5-bromuracil, 2-aminopurin), akridin, alkiláló 

szerek (kén-mustár, nitrogén-mustár, etilmetán-szulfonát), deamináló szerek, hydroxilamin 

vagy szabadgyökök. Kezdetben az etil-nitrozoureát (ENS) hím egerekben az ivarsejtek in 

vivo történő mutálására használták, ma már az ENS-t is és az etilmetán-szulfonátot (EMS) 

is ES sejtek in vitro mutációjára használják. A mutáns ES sejtekből aztán egereket hoznak 

létre és a jellegzetes fenotípust mutató egyedben próbálják utólagosan meghatározni a 

mutáció helyét (O’Brien és Frankel, 2004). A random mutagenézis másik módszere a 

röntgensugarakkal történő besugárzás, amelyet elsősorban muslicák (D. melanogaster) 

genetikai vizsgálatára alkalmaznak.  

 

A random mutációk létrehozásának egy másik eszköze az inszerciós mutagenezis. 

Ezekben az esetekben rekombináns vírus-vektorokat (adenovirus illetve retrovirus által 

közvetített gén-transzfer) vagy transzpozonokat építenek be a genomba.  
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Az emlős génátvitelben igen jelentős előrehaladás történt, amikor az 1990-es évek 

végén leírták az első DNS transzpozonokat (Ivics et. 1997). A transzpozonok a genomban a 

transzpozáz enzim segítségével „kivágás és másolás” (cut and paste) módon bármikor 

„ugráltathatók”, így gyakorlatilag végtelen számú mutáció hozható létre. Bár a legtöbb 

ismert transzpozont halakból (Sleeping Beauty, Tol2, Passport), káposztalepke hernyójából 

(Piggybac), és békákból (Frog Prince) izolálták, kivétel nélkül mindegyik működik emlős 

sejtekben is. A legújabb típusú transzpozonok (PiggyBac, PiggyBat) átugratásuk után már 

nem hagynak „ujjlenyomatot” maguk után, azaz bizonyos szekvenciák (pl. C(A/T)GTA) 

nem maradnak ott előzetes beépülési helyeiken, tehát nem marad meg régi környezetükben 

a mutáció (Skipper et al. 2013). 

Nagy áttörést jelentett, amikor az élő szervezetek genomját klónozott génekkel 

mesterségesen tudtuk megváltoztatni és így genetikailag módosított állatokat létrehozni. E 

területen az első mérföldkő a transzgenikus egerek létrehozása, később a génkiütés (knock-

out) technika bevezetése volt. Ma már igen finom génmanipulációkra is képes a tudomány 

pl. indukált vagy szövetspecifikus génkiütés, írányított transzgenézis fehérjék (zink finger, 

TALEN) és guide RNS (CRISP/CAS9) révén, géncsendesítés siRNS-sel, vagy éppen 

miRNS-sel. 

 

1.1. Transzgenikus állatok előállítása 

 

Nagy előrelépést jelentett a releváns állatmodellek kifejlesztésében a különféle 

génátviteli eljárások kifejlesztése különösen azok, amelyekkel nemcsak szomatikus 

mutációkat, hanem ivarsejktekben létrejött mutációkat is létre lehetett hozni, azaz a mutáció 

örökíthetővé vált (germ-line transmission). Ilyen volt az ivarszerveket célzó virális 

géntranszfer technika (adenovirus ill. retrovirus közvetített), valamint a mesterséges 

megtermékenyités rekombináns DNS-t hordozó hímivarsejtekbe juttatása a petesejtekbe 

mikroinjektálás révén (sperm-mediated gene transfer). A legelterjettebb módszerré a 

petesejtek pronukleáris mikroinjekciója különféle rekombináns DNS konstrukciókkal és 

a génkiütés (KO) vált. 
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1.1.1. Petesejtek pronukleáris mikroinkekciója DNS 

konstrukciókkal. 

 

Elsőként Richard Palmiter hozott létre pronukleáris mikroinjekcióval transzgenikus 

egereket 1982-ben a Washingtoni Egyetemen (Palmiter et al.1982). A technika gyorsan 

elterjedtés a 2000-es évek elejére már több ezer transzgenikus egérmodellt hoztak létre 

ezzel a technikával szerte a világon. A módszer lényege, hogy szuperovulált nőstény 

egerekből petesejteket izolálunk, majd az elkészített és tisztított DNS konstrukciót a 

petesejtek hím pronukleuszába mikroinjektáljuk, majd az injektált petesejteket álvemhes 

fogadó anyák petevezetőjébe ültetjük vissza. A megszületett utódokban a beépült transzgént 

Southern hibridizációval vagy PCR-rel mutathatjuk ki. A megszületett utódok mintegy 15-

20%-a transzgenikus. A technika fő lépéseit a 2. ábra mutatja be.  

 
2. Superovulated

female mouse1. Gene construct

3. Microinjection

Fertilized egg

Oviduct transfer

Pseudopregnant mouse

4. Birth of transgenics

5. DNA analysis

PCR & dot blot

6. Breeding positives to 

establish transgenic lines

7. Expression analysis Real-

time RT PCR

 
 

2. ábra. Transzgenikus egerek létrehozása petesejt pronukleusz  

mikroinjekcióval.(azUC San Diego Health System protokolja alapján) 
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1.1.2. Génkiütés (KO) technológia 

 

A génkiütés technikájának kifejlesztése több laboratórium független munkájának 

eredménye. Mario Capecchi és Oliver Smithies csoportjai gének homológ rekombináció 

által történő kicserélődését tanulmányozták emlőssejtekben (Folger et al. 1984, 

Kucherlapati et al. 1984). Martin Evans és munkatársai egér embrionális őssejteket 

izoláltak és tartottak fent in vitro tenyészetben (Evans MJ and Kaufman MH. 1981).A 

tenyésztett őssejtek blasztocysztába visszaültetve bármilyen testi sejtekké (ektoderm, 

mesoderm, endoderm) -beleértve az ivarszerveket is- képesek differenciálódni. Janet 

Rossant és kollegái a blasztocyszta injekció alapjait dolgozták ki. Capecchi, Smithies és 

Evans a „magzati őssejtek felhasználásával egereknél végrehajtható genetikai módosítások 

területén elért, áttörő jelentőségű felfedezéseikért” 2007-ben fiziológiai és orvostudományi 

Nobel díjban részesült. 

A technika meglehetősen bonyolult és több buktatót is rejt magában (3. ábra). Az első 

lépés a mutációt hordozó gén, a célzó vektor (targeting vector) létrehozása. Ezt követi a 

célzó vektor bejuttatása pluripotens embrionális őssejtekbe (ES) (pl.electroporációval), ahol 

homológ rekombináció révén megtörténik a génkicserélődés a célzó vektor és az endogén 

 

 
 

3.ábra. A génkiütés lépéseinek sematikus ábrázolása (Capecchi M. Science 1989). 

Ez az ábra a Science magazin mellett a The New York Times-ban is megjelent. 
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gén között (4.ábra). Ezzel megtörténik az ES sejtek mutációja is. A következőkben a 

mutáns ES sejteket egy pozitív szelekciós marker segítségével (pl. neo gén) ki kell 

szelektálni, negatív szelekciós marker (pl. Tk vagy DT-A) segítségével pedig in vitro 

feldúsítani. Az utolsó lépés a mutáns ES sejtek egér blasztocysztákba történő injektálása, 

majd álvemhes nőstények méhébe történő visszaültetése. 

 

 
 

4.ábra.Génkicserélődés emlős sejtekben homológ  

rekombináció révén (a www.zoology.ubc.ca honlapja alapján) 

 

A megszületett hím kimérákat vad típusú nőstényekkel keresztezik vissza és 

amennyiben a here megfelelő mértékben volt kolonizált mutáns ES sejtekkel úgy a mutáció 

öröklödik az utódokra (germline transmission). Legfontosabb, hogy a transzformált 

őssejtek a tenyésztés, transzformáció és szelekció során megtartsák pluripotenciájukat, 

hogy a blasztocysztába történő visszaoltás után bármilyen típusú (ektoderm, endoderm és 

mesoderm) sejtekké tudjanak differenciálódni illetve, hogy a mutáns embrionális őssejtek 

(ES) megfelelő számban kolonizálják az ivarszerveket (nagyfokú kímérizmus) hogy a 

létrehozott genetikai mutációt át tudják adni az utódoknak. 
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1.2. A genetikailag módosított állatok fenotípusának vizsgálata 

 

Az elmúlt évtizedekben valóságos „gyárak” jöttek létre mutáns egerek előállítására. Az 

amerikai Lexicon Pharmaceuticals-nál (The Woodlands, TX, USA) célzott génbevitellel, az 

angliai Sanger Institute-ban és az amerikai The Jackson Laboratories-ban etilmetán-

szulfonát (EMS) mutagenezissel hoztak létre több száz, illetve több ezer mutáns egeret. 

Mutációt létrehozni a genomban viszonylag könnyű, azt megállapítani viszont, hogy ez a 

mutációk milyen fenotípusbeli változásokat okoznak az már igen nehéz és összetett feladat. 

Részletes hisztológiai, biokémiai, genetikai és molekuláris biológia vizsgálatokkal kell 

igazolni, hogy a génmódosított állatban hasonló elváltozások alakulnak ki, mint egy adott 

betegség esetén. A fenotípus vizsgálata ezért összetett és sokesetben széles kooperációt 

igénylő feladat. Nem várható el ugyanis egyetlen laboratóriumtól sem, hogy a 

transzgenikus egér létrehozásán kívül szakértő legyen immunológiai, elektrofiziológiai, 

viselkedési vizsgálatokban, képalkotó eljárásokban illetve, hogy egyformán jól ismerje az 

agy, szív, vese, máj, hasnyálmirigy, lép vagy éppen a szem és ivarszervek működését.  

 

Ezért óriási anyagi ráfordításokkal több nemzetközi konzorciumot (EUMODIC, 

International Mouse Phenotyping Consortium, EUCOM [European Conditional Mouse 

Mutagenesis]) hoztak létre, annak érdekében,hogy a mutáns fenotípusokat több lépcsőben 

részletesen analizálhassák. Az elsődleges fenotípus – egy kísérleti panel alapján 

összeállított- vizsgálatokat négy nagy európai laboratórium végzi. Eredményeik publikusak 

és az EuroPhenome honlapján keresztül bárki számára hozzáférhető 

(http://www.europhenome.org/). 2013-ban a müncheni Helmholtz Központban öt ország 

(Németország, Franciaország, Finnország, Csehország és Görögország) támogatásával 

létrehoztak egy non-profit vállalkozást, az Infrafrontier GmbH-t, amelynek feladata európai 

laboratóriumok munkájának összehangolása transzgenikus egérmodellek fenotípusának 

vizsgálata céljából. 
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1.3. Mennyire relevánsak az állatmodellek a humán betegségek 

leírásában és megismerésében? 

 

Ma már több tucat humán betegséget egérmodellek segítségével tanulmányoznak. 

Természetes mutáció révén alakult ki egerekben a „small-eye” fenotípus, amely kiváló 

modellje az emberi aniridiának. Genetikai kutatások kiderítették, hogy mindkét fajban a 

PAX6 gén mutációja felelős a betegség kialakulásáért (Porteous DJ, and Dorin JR. 1993). 

Az első humán betegség, amit egérben modelleztek a Lesh-Nyhan szindróma volt, ami egy 

progresszív neurológiai rendellenesség és feltűnő jellegzetessége az öncsonkító magatartás. 

A betegség kialakulásáért a prolin metabolizmusban szerepet játszó, X kromoszómához 

kötött hypoxanthinfoszforibozil transzferáz (HPRT)gén mutációja a felelős. Amikor ES sejt 

technológiával létrehozták a HPRT hiányos egereket, nagy meglepetésre a génkiütött (KO) 

egerek teljesen normálisnak tűntek és normálisan viselkedtek (Hooper et al 1987, Kuhn et 

al. 1987). Azt gondolták, hogy a purin metabolizmusban mennyiségi eltérések lehetnek az 

ember és az egér között. Wu és Melton viszont tovább vizsgálta a jelenséget és egy másik 

purin metabolizmusban résztvevő enzimet, az adenozin foszforibozil transzferázt (APRT) 

gátolta a HPRT hiányos egerekben. A kutatók meglepetésére az egerek – az emberekhez 

hasonlóan - öncsonkító viselkedést mutattak (Wu és Melton, 1993). Mára ugrásszerűen 

megnőtt azoknak a humán betegségeknek a száma, mint pl. a Gaucher-kór, cisztás fibrózis, 

Waardenberg szindróma, Duchenne muszkuláris disztrófia, sarlósejtes vérszegénység 

(sickle-cell anémia,) atherosclerózis, Alzheimer-kór, Parkinson-kór, Li-Fraumeni betegség, 

amelyet egérben modelleznek (Porteous DJ, and Dorin JR. 1993). Igaz, sok esetben, az 

egér-modellekben létrehozott változások eltérnek a humán kórfolyamatokban 

tapasztaltaktól, mégis azt kell mondanunk, jelenleg nincs jobb módszer a betegségek 

megismerésére és gyógyszermolekulák kifejlesztésére, mint az egérmodellek. 

Kétségtelen, hogy a szövettenyészetek és in vitro módszerek fejlesztésében az utóbbi 

időben komoly előrelépések történtek (pl.őssejtek differenciálódásának tanulmányozása, 

tumorbiológia vagy a vér-agy gát működésének vizsgálata) de sok esetben még nem tudjuk 

az élettani folyamatokat az élő szervezet egésze nélkül vizsgálni. Nehéz tanulmányozni 
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szövetkultúrában olyan összetett élettani folyamatokat mint az immunrendszer vagy az 

idegrendszer működése, a tanulási folyamatok vagy az emlékezés.  
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2. Célkitűzések 

 

Az értekezés 15 év munkáját foglalja magában. 1998-ban 2 éves posztdoktorális 

ösztöndíjat nyertem el a new yorki Rockefeller Egyetemre. Itt Prof. Maria Karayiorgou 

vezetésével pszichiátria betegségek egérmodelljeit próbáltuk meg előállítani catechol-O-

metiltranszferáz (COMT) és prolin-dehidrogenáz (PRODH) hiányos egerek segítségével. 

2000-ben tértem haza a Rockefeller Egyetemről és kaptam megbízást az SZBK 

Biokémiai Intézetben önálló csoport vezetésére. Célom ekkor egy transzgenikus egereket 

előállító laboratórium felállítása volt. Hosszas megfontolás után a kardiovaszkuláris 

rendszert befolyásoló gének manipulására tettünk kísérletet. Ennek megfelelően először a 

humán APOB-100, majd a humán koleszterin-eszter transzfer proteint (cholesteryl-ester 

transfer protein, CETP) és a humán biglycan fehérjéket túltermelő transzgenikus 

egértörzseket hoztunk létre a klasszikus technikával, pronukleusz mikroinjekcióval. Pár 

évvel később érdeklődésünk a sejtprotekció (kardioprotekció és neuroprotekció) felé fordult 

és célunk a humán HSP27 transzgenikus egerek előállítása lett. A transzgenikus egértörzsek 

előállítása után, - a legtöbb fehérjét termelő törzsekből - megfelelő genetikai háttéren 

vonalakat hoztunk létre.  

Utána újabb cél következett, a transzgenikus állatok fenotípusának analízise. 

Kezdetektől tisztában voltunk azzal, hogy a korábban említett nemzetközi konzorciumokkal 

nem versenyezhetünk, de amit saját erőnkből meg tudtunk csinálni (QPCR, Western blot, 

immunhisztokémia, proteomika, viselkedési tesztek) azt megcsinátuk. Mivel számos 

vizsgálat meghaladta anyagi erőnket és szakértelmünket, ezért kiterjedt együttműködések 

létrehozására volt szükség. Nagyon örülök hogy sikeres és gyümölcsöző együttműködést 

sikerült kialakítani az SZBK több munkacsoportjával, az SZTE számos 

tanszékével,valamint több európai és tengerentúli kutatólaboratóriummal. Céljaink és 

erőfeszítéseink közösek voltak, csakúgy mint a munkák eredménye. Egy új transzgenikus 

egér fenotípusának leírása bizonyos szempontból „hálás” feladat, mert minden 

vizsgálatnak, eredménynek újdonság értéke lehet. Ennek ellenére sokszor szerettünk volna 

látni egy-egy betegségre jellemző fenotípust, amit a kísérletek során soha nem kaptunk 

meg. 
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3. Módszertani összefoglaló 

 

Az itt ismertetett módszereket 15-20 évvel ezelőtt bátran lehetett volna az eredmények 

fejezetben ismertetni, de a tudomány gyors fejlődésének köszönhetően a transzgenikus 

egerek létrehozása ma már rutin feladat és leírásuk már csak négy-öt sort képvisel egy 

publikáció „Anyag és Módszer” fejezetében. Mivel azonban a létrehozott transzgenikus 

állat várható fenotípusa a genetikai beavatkozás mikéntjétől függ (transzgenikus 

konstrukció, célzó vektor megtervezése és létrehozása), ezért az alábbiakban röviden 

összefoglalom az általunk alkalmazott transzgenikus állatok előállításának módját. 

 

3.1. Transzgenikus egerek előállítása 

3.1.1. Az egér catechol-O-methyltranszferáz (COMT) gén kiütése 

(knock-out) 

 

A génkiütésre alkamazott ún. célzó vektor (targeting vector) szerkezetét és az endogén 

COMT locust az 5. ábra mutatja be.A genomikus szekvencián a HindIII- SacI fragment 

tartalmazza a COMT gén teljes kódoló szakaszát. A génben a 2-4 exonok lettek 

helyettesítve a neo gén kazettával, homológ rekombináció révén. A targeting vektort 

elektroporációval juttattuk A7 embrionális őssejtekbe. Az elektroporált ES sejtek mintegy 

15%-ában sikerült kiütni a COMT gént homológ rekombináció révén. 

 

3
’ p
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Wild type
genomic

Transgenic 
constuct
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5.ábra. A) Homológ rekombináció a COMT lókuszon. A COMT gén kódoló régiója a HindIII-SacI DNS 

szakaszon helyezkedik el. B) A sikeres génkiütés igazolása Southern blot technikával. A genomikus DNS-t 

EcoRV enzimmel hasítottuk és az ábrán feltüntetett 3’ probával hibridizáltuk. 
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3.1.2. Humán APOB-100 fehérjét túltermelő transzgenikus egerek 

előállítása 

 

A humán APOB-100 gént tartalmazó phagemid (P1) klónt Dr. Matthew Callow-tól 

(Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California) kaptuk. Ez a klón egy 19 

kb. hosszúságú 5’ szekvenciát, a teljes APOB-100 gént (42 kb) és egy 14 kb. 3’ nem 

transzlálódó szakaszt tartalmaz (6. ábra). 1253 petesejtet mikroinjektáltunk a hAPOB-100 

transzgénnel és 618 petesejtet ültettünk visza álvemhes nőstények petevezetőjébe. 45 

megszületett utód közül 10 egér hordozta a transzgént, amit PCR reakcióval és dot blot 

hibridizációval azonosítottunk. A beépült transzgének kópia számát dot blot hibridizációval 

becsültük meg. Azt találtuk, hogy 2 transzgénikus állat (485 és 491) magas (5-7), egy 

transzgénikus állat (461) közepes (3-5) és két másik transzgénikus állat (435 és 451) 

alacsony (1-2) kópiában hordozza a transzgént. 

 

 
 

6. ábra. Az APOB-100 transzgén fizikai szerkezete 

 

A transzgenikus egerek utódaiban a human APOB-100 transzgén szöveti kifejeződését 

Kvantitatív Valós Idejű PCR-rel (QPCR) és Western blot analízissel vizsgáltuk. A humán 

APOB-100 fehérje kimutatására kecskében termelt, poliklonális anti-APOB-100 

ellenanyagot alkalmaztunk. A humán APOB-100fehérjét a transzgenikus állatok májából, 

szívéből, aortájából és szérumából tudtuk kimutatni (7. ábra). 
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7. ábra. A humán APOB-100 fehérje kimutatása transzgenikus állatok 

különféle szöveteiből Western analízissel. 

 

3.1.3. Human biglycan fehérjét túltermelő transzgenikus egerek 

előállítása 

 

A humán biglycan cDNS-t tartalmazó plazmidból (GeneStorm, Expression-Ready 

clone) SalI- BssHII kettős emésztést követően agaróz gélelektroforézissel izoláltuk a 3440 

bp hosszúságú biglycan transzkripciós egységet (CMV-biglycan) (8. ábra). A tisztitott 

transzgént 2 ng/µl koncentrációban B6xCBA F1 donorokból származó petesejtek 

pronukleuszába mikroinjektáltuk. Az utódokban a transzgén jelenlétét PCR reakcióval 

mutattuk ki, 9 transzgenikus vonalat állítottunk elő.  

 

 
 

8. ábra. A biglycan transzgén fizikai térképe 
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QPCR-módszerrel kimutattuk, hogy az egyik vonalban (Tg1052) igen magas a human 

biglycan transzgén mRNS szintje a májban, szívben, agyban, vesében, lépben és az 

aortában. Saját laboratóriumunkban előállított ellenanyag segítségével Western-blot 

kísérletben kimutattuk, hogy a biglycan fehérje mennyisége az aortában közel 2-3-szorosa, 

a szívben 4-5-szöröse a vad típusú kontrolhoz viszonyítva (9. ábra). 

 

 
 

9. ábra. Humán biglycan kifejeződése transzgenikus egerek  

aortájában és szívében.A) mRNS szinten (QPCR).  

B) fehérje szinten (Western blot). 

 

3.1.4. Human HSP27 fehérjét túltermelő transzgenikus egerek 

előállítása 

 

A humán HSP27 cDNS-t Prof. Wilbert Boelens-től (University of Nijmegen, The 

Netherlands) kaptuk. A transzgenikus konstrukcióban a HSP27 cDNS-t a virális CMV 
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promóter hajtja meg. A linearizált transzgént 2 ng/ul koncentrációban FVB nőstény egerek 

petesejtjeibe injektáltuk. Az utódok farokszövetéből 10 napos korban DNS-t preparáltunk 

és a transzgén jelenlétét PCR reakcióval mutattuk ki a következő primereket alkalmazva: 

5’-GTC CCT GGA TGT CAA CCA CT–3’ és 5’- GAC TGG GAT GGT GAT CTC GT–

3’. A PCR reakciót a következő paraméterekkel futtattuk le: 94 °C – on 5perc, majd 94 °C-

on  40 sec, 65 °C-on 40 sec és 72 °C-on 40 sec 37 cikluson keresztül, végül 72 °C-on5 perc. 

Két transzgenikus vonalat kaptunk (line 33 és line 24). A HSP27 szöveti expresszióját 

Western blot vizsgálattal és immunfestéssel ellenőriztük (10. ábra). 

 

 
 

10. ábra. A humán HSP27 transzgén kifejeződése transzgenikus egér agyban 

A) Western blot analízissel B) immunfestés anti-HSP27 ellenanyaggal 

 

3.2. A létrehozott transzgenikus állatok fenotípusának analízise 

 

A létrehozott transzgenikus állat fenotípusának igen mélyreható és sokoldalú 

elemzésével lehet igazolni azt, hogy az adott genetikai beavatkozás létrehoz–e olyan 

biokémiai, molekuláris biológiai és fiziológiai elváltozásokat, amelyek egy adott betegség 

kialakulásához hasonlít illetve azzal analóg. Munkánk során széleskörű hazai és külföldi 
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kollaborációt hoztunk létre annak érdekében, hogy transzgenikus állataink fenotípusát 

minél sokrétűbben és mélyrehatóbban vizsgálhassuk.  

A pszichiátria jellegű viselkedési vizsgálatokat a new yorki Rockefeller University-n 

posztdoktorként végeztem Dr. Maria Karayiorgou csoportjában, a kardiovaszkuláris 

elváltozásokat és a biglycan cardioprotektív szerepét a Szegedi Tudományegyetem 

Általános (SZTE) Orvosi Karának Biokémiai Intézetének, a cerebrovaszkuláris 

elváltozásokat az Élettani Intézetnek, a viselkedési teszteket az EGIS Gyógyszergyárnak, a 

szemelváltozásokat az angliai University College London, az inzulin rezisztencia 

kialakulását a torontoi Hospital for Sick Children, a neurodegeneráció kialakulását a 

magdeburgi Leibniz-Institute for Neurobiology, a grazi QPS-Austria, az SZTE 

Orvosvegytani valamint Pszichiátriai Intézetének, a HSP27 neuroprotektív szerepét az 

SZBK Biokémiai Intézetének (Prof. Vígh L. csoport), a genomikai viszgálatokat az SZBK 

Funkcionális Genomika Laboratóriumának (Dr. Puskás L. csoport), a vér-agy gát 

szerkezetét és az endothél funkciókat az SZBK Biofizikai Intézetének (Dr. Deli M. csoport) 

munkatársaival együttműködésben vizsgáltuk. 
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4. Eredmények 

Az alábbi táblázat összefoglalja mindazokat az elváltozásokat és betegségeket, 

amelyeket munkánk során modellezni igyekeztünk. Ugyancsak bemutatja, hogy milyen 

transzgenikus egértörzseket állítottunk elő a dolgozatban tárgyalt betegségek 

modellezésére. 

Betegség Transzgenikus egérmodell 

 

1. Pszichiátriai elváltozások: 

1. Schizophrénia 

2. Agresszió 

3. Szorongás (anxiety) 

 

 

 COMT hiányos KO egértörzs 

 PRODH hiányos mutáns egértörzs 

 Humán biglycan fehérjét túltermelő 

egértörzs 

 

2. Szív és érrendszeri betegségek: 

1. Hyperlipidémia 

2. Atherosclerózis 

3. Szívelégtelenség 

 

 

 Humán APOB-100 fehérjét túltermelő 

egértörzs 

 

3.Cerebrovaszkuláris elváltozások és 

időskori makula degeneráció 

(AMD) 

 

 Humán APOB-100 és 

 Humán APOB-100x biglycan 

fehérjéket túltermelő kettős 

transzgenikusegértörzs 

 

 

4. Időskori dementia és 

neurodegeneráció 

 

 

 Humán APOB-100 fehérjét túltermelő 

egértörzs 

 

5. Inzulin rezisztencia 
 

 

 Humán APOB-100 fehérjét túltermelő 

egértörzs 

 

6. Cardioprotekció 

 

 Humán biglycan fehérjét túltermelő 

egértörzs 

 HumánHSP27fehérjét túltermelő 

egértörzs 

 

 

7. Neuroprotekció 

 

 

 Humán HSP27 fehérjét túltermelő 

egértörzs 
 

1.táblázat. Az előállított transzgenikus egértörzsek listája és azok a betegségek, amelyek  

modellezésére alkalmasak lehetnek. 
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4.1. Pszichiátriai elváltozások modellezése 

 

4.1.1. Szkizofrénia 

 

Korunk egyik leggyakoribb pszichiátriai betegsége, a schizophrénia, amelynek 

előfordulása az európai népességben megközelíti az 1 %-ot. A schizophrénia 

epizódikusan előforduló pozitív (deluzió, hallucináció, paranoia, megnövekedett 

motoros aktivitás, aggresszió) és tartós negatív (emocionális labilitás, 

koncentráció/figyelem hiánya, szociális izoláltság, katatónia) tünetekkel 

jellemezhető krónikus pszichiátriai betegség. Az OEP adatai szerint 

Magyarországon a betegség kezelésének direkt költsége kb.17 milliárd Ft –ra tehető 

évente [2013, pharmaonline.hu]. A schizophrénia kialakulásának okát a mai napig 

nem ismerjük. Kialakulására vonatkozólag többféle elmélet létezik, az egyik 

legjelentősebb a dopamin rendszer zavarának tulajdonítja a betegség kialakulását. 

 

4.1.1.1. Kísérletek COMT hiányos egerekkel 

 

Korábban megfigyelték, hogy a 22 kromószóma q11-es régiójának 

mikrodeléciója olyan pszichiátriai betegségek sziknifikánsan gyakoribb 

előfordulásával jár, mint pl. a schizophrénia, kényszerbetegség (obszesszív-

kompulzív betegség, OCD), szorongás (anxiety) és depresszió. Ezért a 

schizophréniát egy olyan gén kiütésével kíséreltük meg modellezni, amelynek génje 

a 22q11 régióban található. Választásunk a catechol-O- methyltransferáz (COMT) 

génre esett. A COMT enzim – a monoamine oxidase (MAO A és B) mellett – a 

dopamin lebontásában játszik szerepet elsősorban a striátumban, nucleus 

accumbens-ben és az agykéregben.  

 

A schizophrénia fő jellemzője a szenzomotoros kapuzás (sensorimotor gating) 

hibás működése. Egészséges emberben egy idegsejt ingerlés hatására megfelelő 

mértékű válaszreakciót ad. Ha a pulzust pár millimásodperccel egy előpulzus előzi 
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meg, akkor viszont a pulzusra adott válasz amplitúdója csökkent lesz az idegsejtek 

refrakter állapota miatt (prepulse inhibition, PPI). Ez a gátlás egérben is mérhető, ha 

egy adott hang stimulust egy gyenge hang közvetítése (prepulzus) előz meg néhány 

millimásodperccel (11. ábra). Kísérletünk során különböző pulzus (100 és 115 dB) 

és prepulzus (82 és 90 dB) kombinációkat alkalmaztunk, de sajnos sem kaptunk 

szignifikáns különbséget a prepulzus gátlásban a vad típusú és a COMT hiányos 

egerek között (Gogos et al.1998). Ennek egyik oka lehet, hogy a schizophrénia 

feltételezhetően nem egy monogénes betegség, kialakulása valószínűleg több gén 

megváltozott működésének eredménye. A másik ok, hogy a humán viselkedések 

spektruma sokkal szélesebb, komplexebb, ezért nem biztos, hogy egy 

neurotransmitter mennyiségében bekövetkező elváltozásra az egér ugyanúgy reagál, 

mint az ember (vagy legálábbis ezt nem tudjuk egyenlőre mérni és kimutatni). 

 

 
 

11. ábra. Szenzomotoros kapuzás, prepulzus 

gátlás (wikipedia alapján) 
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4.1.1.2. Kísérletek PRODH mutáns egerekkel 

 

A prolin, - a dopaminhoz és a szerotoninhoz hasonlóan- egy ingerület átvivő vegyület. 

Ismert, hogy betegek, akik 22q11 mikrodelécióval rendelkeznek gyakran mutatnak 

emelkedett szérum prolin szintet (Jacken et al. 1996). A prolint a prolin dehidrogenáz 

(PRODH) enzim bontja le és ennek az enzimnek a mutációja vezet a prolin 

felhalmozódásához.1972-ben Blake és Russel írtak le egy beltenyésztett egérörzset, a Pro/re 

törzset, amely egy természetes PRODH mutáns volt és az állatok hyperprolinémiát és 

prolinuriát mutattak (Blake and Russel 1972). A Pro/re egértörzsben azonosítottuk a 

PRODH gén lokalizációját és azonosítottunk egy pontmutációt (G - T) a génben (Gogos et 

al. 1999). A PRODH
-/-

 egereknek nemcsak a vérében, hanem különböző agyrégióiban 

(hypotalamusz, hippokampusz, amygdala, agykéreg) is szignifikánsan emelkedett prolin 

szinteket találtunk. Azt feltételeztük, hogy a megnövekedett prolin szint modulálhatja az 

ingerület átvitelt és ezzel befolyásolhatja a glutamáterg szinapszisok működését. Ismert 

ugyanis, hogy az emelkedett prolin szint gátolhatja a glutamát és az aszpartát kibocsátását a 

szinapszisokban (Cohen and Nadler 1997). A szenzomotoros kapuzás (sensorimotor gating) 

mérésére a prepulzus gátlás (prepulse inhibition, PPI) teszt a lagalkalmasabb és ez a teszt 

egyike azon neuropszichológiai méréseknek, amely egérben ugyanolyan jól alkalmazható, 

mint emberekben. A PPI kísérlet során 100 és 115 dB startle impulzust és 82 valamint 90 

dB prepulzust alkalmaztunk. A PPI szignifikáns csökkenését (p=0.015) mértük a PRODH
-/-

 

egerekben vad típusú társaikhoz viszonyítva (12. ábra, Gogos et al. 1999), amely a 

szenzomotoros kapuzás hibás működésére utal és amely schizophrén betegekre jellemző. 

Mivel más viselkedési tesztekben (pl. lokomotor aktivitás) nem találtunk külöbséget a vad 

típusú és a mutáns egerek között, ezért a PRODH
-/-

 egerek további neurokémiai és 

molekuláris biológiai jellemzése szükséges.  
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12. ábra. A prepulzus gátlás csökkenése PRODH
-/-

egerekben. 

 

4.1.2. Agresszió 

 

A COMT enzimnek két formája létezik. A magas aktivitású formában a 158. aminosav 

valin, mig az alacsony aktivítású enzimben ezen a helyen methionin van. Strous és 

munkatársai azt találták, hogy olyan pszichiátriai betegek, akik homozygoták a COMT 

alacsony aktivitású alleljére sok esetben mutatnak agresszív viselkedést (Strous et al. 1997). 

 

Miután létrehoztuk a COMT hiányos egereket, az első érdekes észrevételünk az volt, 

hogy a dopamin szintje szignifikánsan megemelkedett a hím KO állatok frontális 

agykérgében - mintahogy az várható is volt -, szemben a nőstényekkel, amelyekben alig 

változott. (Gogos et al. 1998). Ez a dimorfikus neurokémiai változás az állatok 

viselkedésében is meg kellett hogy mutatkozzon, ezért a hím állatokon elvégeztük a 

homogén agressziós tesztet. Két, közel azonos súlyú hím állatot egy középen átlátszó akryl-

lappal elválasztott ketrecben helyeztünk el 20 percre. 5 perc adaptáció után az elválasztó 

lapot eltávolítottuk és mértük a fenyegető magatartás (tail rattling) és az első agresszív 

tevékenység bekövetkeztéig eltelt időt (latency), valamint a harapások és birkozások 
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(aggressive bouts) számát három egymást követő napon. Azt találtuk, hogy elsősorban a 

heterozygota hímek mutatnak agresszív viselkedést, a homozygota állatok kevésbé (13. 

ábra, Gogos et al. 1998). Ez csakúgy magyarázható, hogy a transzgenikus egerekben egy 

ún. gén dózishatás érvényesül és abban az esetben, ha a COMT mennyisége egy bizonyos 

szint alácsökken, kompenzáló mechanizmusok (pl. fokozott MAO-A aktivitás) léphetnek 

működésbe és a dopamin lebontása egy másik metabolikus útvanalon fokozódik. 

Eredményünk megerősíti Strous és munkatársainak azon megfigyelését, hogy a COMT 

enzim alacsony szintje agresszív viselkedés kialakulásához vezethet. 

Wt (n=8)
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13.ábra. Hím állatok homogén agressziós tesztje. 

 

4.1.3. Szorongás (anxiety) 

 

A szorongásos zavarok világszerte a leggyakoribb pszichiátriai betegségek közé 

tartoznak. Reprezentatív felmérések alapján a szorongásos kórképek egyéves prevalenciája 

12,6-17,2 % között van (Kessler et al, 1994). Hazánkban előordulása kiemelkedően magas 

17,7 % (Szádóczky, 2000). A betegség a nőket gyakrabban érinti, mint a férfiakat 
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(Pszichiátriai Szakmai Kollégium, 2008). A szorongás és a pánikbetegség kialakulásában a 

neurotranszmitterek között elsősorban a szerotonin rendszer (raphe magok) diszfunkciója 

játszik szerepet, de a patogenezisben résztvehet a GABA (benzodiazepin receptorok) és a 

noradrenalin rendszer (locus coeruleus) hibás működése is (Pszichiátriai Szakmai 

Kollégium,2008) . 

 

Homozygota COMT hiányos nőstény egerek frontális agykérgében a szerotonin és 

noradrenalin szintjének jelentős csökkenését állapítottuk meg (Gogos et al. 1998). Ezért 

elvégeztük a szorongás meghatározására szolgáló viselkedési tesztet, a sötét–fény átmenet 

(light/dark transition) tesztet. A tesztben a mutáns nőstény egerek szignifikánsan később 

merészkedtek a megvilágított területre és ott szignifikánsan kevesebb időt töltettek 

mozgással vad típusú társaikkal ellentétben (14. ábra, Gogos et al. 1998). 
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14. ábra. Sötét/fény tranzició vizsgálat COMT hiányos egerekben. 

B) világos kilépés latencia ideje, D) világosban mozgással eltöltött idő 
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Ugyancsak fokozott szorongást és a preszinaptikus működés zavarát tudtuk kimutatni 

biglycan fehérjét túltermelő transzgenikus egerekben. 

A biglycan egy extracelluláris mátrix fehérje, amely neurotroph hatással rendelkezik és 

intracerebrálisan bejuttatva fokozza a tanulási és emlékezési funkciókat. Az elmúlt év során 

előállítottunk, olyan transzgenikus egereket, amelyek a humán biglycan fehérjét termelik 

túl. Az EGIS Gyógyszergyárral folytatott együttműködés soránkülönböző viselkedés 

vizsgálatokkal (Morris water-maze, Y-maze, Porsolt forced swim test) megállapitottuk, 

hogy az irodalmi adatokkal ellentétben, a túltermelt biglycan fehérje nem befolyásolja a 

tanulás és emlékezés folyamatait az agyban. Meglepetésünkre azonban, a biglycan 

transzgenikus egereink fokozott szorongást mutattak nyitott aréna (open-field), sötét-fény 

tranzició (light-dark transition) és megemelt plusz labirintus (elevated plus-maze) 

viselkedési tesztekben (Bereczki et al. 2009, unpublished). Hippokampális metszeteken 

végzett elektrofiziológiai vizsgálatokkal megállapitottuk, hogy amíg a hosszútávú 

plaszticitás ép a biglycan transzgenikus egerekben, a preszinaptikus ingerületvezetésben 

zavarok mutatkoznak. QPCR-rel kimutattuk, hogy a transzgenikus egerek agyában a 

szerotonin receptor 1A és a brain-derived neurotrophic factor (BDNF) mRNS szintje 

jelentősen lecsökkent, a noradrenalin és szerotonin lebontásáért felelős enzim, a MAO-A 

mRNS szintje pedig számottevően megemelkedett. QPCR eredményeinket a fehérjék 

immunhisztokémia vizsgálataival is megerősítettük (Bereczki et al. 2009).  

 

A szorongás kialakulásának folyamata kevéssé ismert. A szorongás általunk kifejlesztett 

egérmodelljei lehetővé teszik a szorongás létrejöttének további beható neurokémia, 

molekuláris biológiai és elektrofiziológiai vizsgálatát. Az állatmodell legnagyobb 

jelentősége azonban a szorongást befolyásoló gyógyszermolekulák kifejlesztésében rejlik. 

 

 

 

 

 

dc_1375_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Sántha Miklós 
Akadémiai doktori értekezés 
 

31.|oldal 

4.2. Szív és érrendszeri betegségek modellezése: 

 

4.2.1. A hyperlipidémia modellezése 

 

Az ember vérében a koleszterol és a triglicerid nagyrészt a kis denzitású lipoproteinhez 

(LDL), nagyon kis denzitású lipoproteinhez (VLDL) és kisebb mértékben a nagy denzitású 

(HDL) lipoproteinekhez kötötten szállítódik. Az LDL és VLDL molekulák fő lipoprotein 

komponense az apolipoprotein B-100 (APOB-100). Az APOB-100 egy nagy, 512 kDa 

molekulatömegű lipoprotein, amely a májban és jóval kisebb mennyiségben a bélben 

szintetizálódik (Chan, 1992). Az atherosclerózis kialakulásáért mindenek előtt az LDL 

molekula emelkedett szérum-szintje a felelős. Egerekben a koleszterol a nagy denzitású 

lipoproteinhez (HDL) kötötten szállítódik a vérben, LDL alig kimutatható mennyiségben 

van jelen a vérükben. Az egerek ezért nem hajlamosak az atherosclerózisra.  

 

Laboratóriumunkban olyan „humanizált” transzgenikus egértörzset állítottunk elő (lsd. 

módszertani rész), amelyek a humán apolipoprotein B-100 (APOB-100) fehérjét, az LDL 

molekula fő lipoprotein komponensét termeli túl és ezáltal a transzgenikus egerek vérének  

lipidösszetétele az emberi vér zsírösszetételéhez hasonlít. Abból a célból, hogy a 

transzgenikus egerek vér koleszterol szintjét tovább fokozzuk az állatokat 18 héten 

keresztül koleszterol-dús tápon tartottuk.  

 

A kísérlet során azt találtuk, hogy koleszterin-dús táp etetése esetén a transzgenikus 

állatok hyperkoleszterinémiásokká, normál tápon tartva pedig hypertrigliceridémiásakká 

váltak (15. ábra, Csont et al. 2007). 
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15.ábra. Hyperlipidémia APOB-100 transzgenikus állatokban. 

 

Mivel a hypertrigliceridémia normál tápon tartva tartósan fenáll (3, 6 és 9 hónapos 

korban is) a transzgenikus állatokban, ezért krónikus hyperlipidémiáról beszélhetünk 

(Lénárt et al. 2012). Irodalmi adatok alapján ismert, hogy a hyperlipidémia számos 

betegség kialakulásában játszik hajlamosító szerepet (16. ábra). 

 

 
 

16. ábra. A hyperlipidémia hajlamosító szerepe különféle betegségekben. 
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4.2.2. Az atherosclerózis modellezése hyperlipidémiás transzgenikus 

egerekben 

 

Az atherosclerózis korunk egyik leggyakoribb betegsége, amely a szívroham, a 

szívinfarktus és a periferális érkárosodások révén az összes halálozási ok több mint 50 %-

ért felelős az Egyesült Államokban, Európában és Ázsia egyes területein. A betegség 

kialakulásában genetikai és környezeti tényezők játszanak szerepet. A genetikai tényezők 

közül elsősorban a zsír anyagforgalomban szerepet játszó gének (apolipoprotein B, 

koleszterin-észter transzfer protein (CETP) és apolipoprotein E) elváltozásai a felelősek. 

Ma már számos bizonyíték van arra, hogy a szérum magas plazma APOB-100 illetve 

LDL koleszterol szintje rizikó faktor az atherosclerózis kialakulásában (Goldstein and 

Brown 1977, Fogelman 2004). Az atherosclerózis a vérben lévő koleszterinben és 

trigliceridben gazdag LDL molekulák szubendothéliális lerakódásával kezdődik, amely 

gyulladásos folyamatokat indít el és a folyamat végén kialakulnak az atherosclerotikus 

plakkok (Williams and Tabas 1995). 

Az atherosclerózis kialakulását hyperlipidémiás APOB-100 transzgenikus egerekben 

tanulmányoztuk. APOB-100 transzgenikus egereket 18 héten át koleszterin-dús táppal 

etettünk. A 18. hét végén Szudán-fekete festéssel kimutattuk az egerek aortájában kialakult 

atherosclerotikus plakkokat, meghatároztuk azok számát és területét. Azt találtuk, hogy a 

koleszterol-dús diétán tartott APOB-100 transzgenikus egerekben szignifikánsan 

megemelkedett az atherosclerotikus plakkok száma és területe (17. ábra Bereczki et al. 

2007, unpublished).  

A koleszterin-dús diétán tartott APOB transzgenikus egerek tehát alkalmasak a szív és 

érrendszeri elváltozások (atherosclerózis) modellezésére. 

 

4.2.3. A szívelégtelenség modellezése 

 

A hyperlipidémiás transzgenikus egerekben koleszterin-dús diéta hatására kialakuló 

szívelégtelenséget az SZTE Orvostudományi Kar, Biokémiai Intézetének munkatársaival 

együttműködésben tanulmányoztuk. 
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17. ábra. Aorta plakkok összterülete  normál illetve koleszterin-dús (kol) táppal 

etetett APOB-100 transzgenikus (Tg) és kontrol (K) egerekben. 

 

 

Kimutattuk, hogy hyperlipidémia hatására a szív-érrendszerben nagyfokú oxidatív 

stressz alakul ki. Erre utal a megnövekedett NADPH-oxidáz (NOX) szint a koronáriákban 

és szívizomszövetben, amelynek következtében nagy mennyiségben toxikus superoxid 

képződik. Ez a vegyület igen reaktiv és a szövetekben jelenlévő nitrogén-oxiddal reakcióba 

lépve káros peroxynitritet képez, ami oxidálni képes a fehérjéket, zsírokat és a DNS-t is 

(18. ábra, Csont et al. 2007). A zsírok fokozott oxidációját a szívizomszövetben a 

malondialdehid (MDA) megemelkedett szintje mutatja (18. ábra). 
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18. ábra. Oxidatív stressz hyperlipidémiás transzgenikus 

egerek szívizomzatában. 

 

Izolált, működő szíven kimutattuk, hogy a hyperlipidémiás egerekben szignifikánsan 

lecsökken a vér aorta-áramlása és drasztikusan csökken a szív teljesítménye (19. ábra, 

Csont et al.2007). 

 

4.3. Cerebrovaszkuláris elváltozások (CVD), endothel dysfunkció 

és az időskori makula degeneráció (AMD)modellezése. 

 

4.3.1. Oxidativ stressz az agyszövetben. 

A hyperlipidémiás egerekben oxidatív stressz nemcsak a kardiovaszkuláris rendszerben, 

hanem a cerebrovaszkuláris rendszerben is kialakul. A grazi QPS-Austria biotechnológiai  

céggel együttműködésben kimutattuk, hogy szignifikánsan emelkedett a lipidperoxidációt 

jelző malondialdehid (MDA) szintje idős, 6, 9 és 12 hónapos APOB-100 transzgenikus 

egerek agykérgében és hippocampusában (20. ábra, Löffler et al.2013). 
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19. ábra. Csökkent vérátáramlás és munkaképesség 

APOB-100 transzgenikus egerek szívében. 
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20.ábra. Lipidperoxidáció APOB-100 transzgenikus 

egerek agykérgében és hippocampusában. 

 

4.3.2. Mikroerek denzitásának vizsgálata az agyban 

 

Az agyi mikroerek állapotát az arteria carotis communis baloldali lekötésével történő 

ischémia indukció után tanulmányoztuk hyperlipidémiás transzgenikus egerekben a Szegedi 

Tudományegyetem Orvosi karának Élettani Intézetével együttműködésben. Az 

elektronmikroszkóppal készített felvételeken a mikrokapillárisok denzitásának csökkenését 

és a kapillárisok átmérőjének növekedését állapítottuk meg mind a normál diétán, mind a 
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koleszterol-dús tápon tartott APOB-100 transzgenikus egerekben. (21. ábra, Süle et al. 

2009). 

 

 
 

21. ábra. Vaszkuláris denzitás és kapilláris átmérő mesterséges 

ischémia után vad típusú és transzgenikus egerek agykérgében. 
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4.3.3. A vér-agy gát integrításának vizsgálata 

 

A krónikus hypertrigliceridémia illetve az ennek következtében kialakuló agyi 

oxidatív stressz felvetette a vér-agy-gát szerkezeti és funkcionális vizsgálatának 

szűkségszerűségét. A vér-agy gát paracelluláris permeabilitását (tight junction funkció) Na-

fluorescein, transzcelluláris permeabilitását Evans blue festék iv. injektálásával vizsgáltuk 6 

hónapos vad típusú és hyperlipidémiás transzgenikus egerekben. A fluoreszcens festékek 

szöveti eloszlását agyrégiónként fotometriásan határoztuk meg. Azt találtuk, hogy a 

paracelluláris permeabilitás a vizsgált agyterületek közül (cortex, hippocampus, kisagy) a 

hippocampusban volt a legmagasabb és a transzgenikus állatok hippocampusában 

szignifikánsan megnövekedett a vad típusú állatokéhoz viszonyítva. Az agykéregben és a 

kisagyban nem találtunk különbséget a paracelluláris permeabilitásban a genotípusok között 

(22. ábra, Nagy et al. 2015). Ugyancsak nem kaptunk különbséget a vér-agy gát 

transzcelluláris permeabilitásában a vizsgált genotípusok között sem a hippocampusban, 

sem a cortexben, sem a kisagyban. 

 

 
 

22. ábra. A vér-agy gát paracelluláris (Sodium fluoreszcein) permeabilitásának 

vizsgálata ApoB-100 transzgenikus egerekben. 
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4.3.4. Génexpressziós változások agyi mikroerekben 

 

A következőkben azt vizsgáltuk, hogyan változik meg azoknak a géneknek a kifejeződése 

hyperlipidémiás, ApoB-100 transzgenikus egerek agyi mikroereiben, amelyek az 

endothélsejtek közötti szoros kapcsolat (tight junction) kialakításáért felelős fehérjéket 

[claudin-5, occludin, zonula occludens (ZO-1) és caveolin-1], lipoproteineket és azok 

receptorait [ApoA, ApoE, LDLR, Lox-1, Scarb1 (HDLR), Ppar-γ, RXR-α, LXR-β], 

valamint a lipoproteinek transzportjában szerepet játszó fehérjéket (P-glikoprotein, Meox-2, 

Lrp1, Lrp 2, RAGE, Glut-1) kódolják. Ezért ApoB-100 és vad típusú egerek agyából 

mikroér frakciót preparáltunk, RNS-t tisztítottunk és QPCR vizsgálatot végeztünk. 

Kimutattuk, hogy a caveolin-1 gén kifejeződése, mintegy felére csökkent, az occludin géné 

pedig kétszeresére növekedett  a transzgenikus egerekben, míg a claudin-5 és a ZO-1 gének 

expressziója nem változott jelentősen (23. ábra). A vér-agy gáton keresztüli lipoprotein 

transzport folyamatokban jelentős szerepet játszó P-glycoprotein, másnéven ABCB1 

transzporter kifejeződése több mint háromszorosára emelkedett a hyperlipidémiás 

transzgenikus egerekben. Ez magyarázhatja, miért nem tapasztaltuk a transzcelluláris 

permeabilitás fokozódását korábbi, in vivo kisérletünk során.  Hasonlóképpen, majdnem 

háromszorosára emelkedett az oxidált LDL receptor (LOX-1) génjének a kifejeződése is a 

transzgenikus mikroér frakcióban, amely intenzív oxidatív folyamatokra, megnövekedett 

ox-LDL szintre illetve az agyi endothelsejtek fokozott károsodására utal (23. ábra, Lénárt et 

al. 2015). 

Ezzel szemben erőteljesen, mintegy 1/6-ra csökkent a Homeobox protein MOX-2 

(Meox-2) gén kifejeződése a traszgenikus agyszövetben. Ez hypoxiás körülmények 

fennállására utal, amely az angiogenezis gátlásához, oxidatív stresszhez, gyulladáshoz, 

végsősoron pedig neurodegeneráció kialakulásához vezet. Korábban más kutatócsoportok 

kimutatták, hogy a humán Meox-2 gén különféle mutációi cerebrovaszkuláris károsodások 

kialakulásáért felelősek Alzheimer-kóros betegekben. Ugyancsak lecsökkent a zsírsavak 

raktározását szabályozó Ppar-γ és a glükóz felvételét szabályozó Glut-1gének kifejeződése 

a transzgenikus mikroerekben.  
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23. ábra. Génexpresszó meghatározása agyi mikroerekben QPCR módszerrel. 

Vad típusra (100%) vonatkoztatva. 

 

4.3.5. Gyulladásos markerek kimutatása hyperlipidémiás 

transzgenikus egerek agyszövetében 

 

Az agyszövetben tartósan fennálló oxidatív stressz gyulladás kialakulását feltételezi. 

Ezért megvizsgáltuk a központi idegrendszer immunsejtjeinek, a mikroglia sejtek és a 

makrofágok aktivációjában szerepet játszó gének expresszióját transzgenikus és vad egerek 

hippocampusában és agykérgében. 
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24. ábra. Gyulladásos markergének expressziójának vizsgálata. 

Vad tipusra (100%) vonatkoztatva. 

 

Vizsgálataink során azt találtuk, hogy a transzgenikus egerek hippocampusában 

számottevően megemelkedett az allograft inflammatory factor 1 (Aif-1) és a macrophage-1 

antigén (Mac-1) gének expressziója, ami mikroglia- és makrofág-aktivációra, azaz 

neuroinflammáció kialakulására utal. A többi vizsgált gén (tlr 4, aquaporin 4, iNOS, cd40 

gp91phox) expressziója nem változott, sem a transzgenikus állatok hippocampusában, sem 

az agykérgében (24. ábra, Nagy 2015). 

 

4.3.6. Gyulladásos cytokinek kimutatása az agyszövetben 

 

Ebben a kísérletsorozatban három, az immunválasz kialakulásában fontos szerepet 

játszó fehérje, a TNFα, az IL-8 és az NF-κB gének kifejeződését vizsgáltuk hyperlipidémiás 

transzgenikus egerek hippocampusában és agykérgében.  

A tumor necrosis factor alpha (TNFα) az egyik legjelentősebb cytokin, amely a 

gyulladásos folyamatok elindításáért felelős és amelyet főként aktivált makrofágok 

termelnek. A TNF szabályozás zavarát több betegségben, így pl. Alzheimer-kórban is 

leírták (Swardfager et al. 2010). Az interleukin 8 (IL-8), vagy más néven neutrophil 
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chemotaktikus faktor, az immunválasz közvetítésében szerepet játszó chemokin. Főként 

makrofágok termelik és a neutrophil granulocytáknak a gyulladásos területre történő 

vándorlásában játszik szerepet. A neutrophil granulocytákon kívül targetjei lehetnek az 

endothelsejtek is. Az aktivált B-sejt nuclear faktor kappa-light-chain-enhancer (NF-κB) 

minden sejtben megtalálható fehérje-koplex, amely a cytokinek termelésében, az 

immunválasz kialakulásában játszik elsődleges szerepet. Expresszióját szabad gyökök, 

oxidált -LDL, UV, bakteriális és virális fehérjék indukálják.  

Kísérletünkben azt találtuk, hogy a TNFα és NF-κB gének kifejeződése a 

transzgenikus egerek agykérgében mintegy másfélszeresére emelkedett, jelezvén 

gyulladásos folyamatok megindulását és kialakulását ezen az agyterületen. Ezzel szemben 

az IL-1β mRNS szintje nem változott az agykéregben. Ugyancsak nem változott a vizsgált 

cytokinek génexpressziója a hippokampuszban (25. ábra, Nagy 2015). 

 

Gyulladásos faktorok

Hippocampus
Cortexe

xp
re

ss
zi

ó

TNFa          IL-1b NFkB

 
 

25. ábra. Gyulladásos citokinek génexpressziójának változása az agyszövetben. 
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4.3.7. Az időskori makula degeneráció (AMD) modellezése 

 

A fejlett országokban a 65 év feletti lakosság körében a vakság kialakulásának 

leggyakoribb oka az időskori makula degeneráció (AMD). Magyarországon kb. 6000 új 

esetet regisztrálnak évente (Dr. Rose Medical Center: http://www.webbeteg.hu). 

Az időskori makula degenerációt (AMD) lipid- és fehérje-szerű anyagok 

felhalmozódása és lerakódása jellemzi a szemben, a retinális pigment epithelium (RPE) és a 

choroid réteget elválasztó Bruch membránban. A Bruch membrán megvastagodása a 

hidraulikus vezetőkésség és a membránon keresztül történő transzport zavarát idézi elő. A 

betegségnek kétféle formája van, az ún. száraz forma (az esetek 90%-a), amely a szemfenék 

meszesedésével jár és a nedves forma, amelyben az erek nagy mennyiségben, folyamatosan 

és rendezetlenül újraképződnek. A betegség mindkét formája gyógyíthatatlan, bár nedves 

forma esetén anti-VEGF monoklonális ellenanyagnak közvetlenül a szemgolyóba  

fecskendezésével a betegség lefolyása lassítható. 

 

A londoni UCL Institute of Ophtalmology intézettel együttműködve fény- és 

elektronmikroszkópos vizsgálatokkal a száraz AMD-hezhasonló elváltozást találtunk 

hyperlipidémiás APOB-100/biglycan kettős transzgenikus egerek szemében, 17 hetes 

koleszterin-dús táp etetése után. A transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálat 

lehetőséget teremtett a membrán vastagság kvantitatív meghatározására. A kettős 

transzgenikus állatokban a Bruch membrán szignifikáns mértékben megvastagodott a 

nagymennyiségű fehérje és lipidszerű anyag felhalmozódása következtében. Ezeknek az 

anyagoknak a lerakódása jellegzetes autofluoreszcenciát mutatott a szemben (26. ábra, 

Salló et al. 2009). Az elváltozás már fiatal korban, 3.5 hónapos állatokban jelentkezett. 

Meglepetésünkre, a biglycan fehérjét túlteremlő transzgenikus egerekben - az APOB-100 

túltermelése nélkül is- kimutaható volt a Bruch membrán számottevő megvastagodása. 
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26. ábra. Fehérje és lipidszerű anyagok lerakódása a Bruch membránban. 

A) vad típus szem metszete B1 és B2) APOB100xbiglycan  

kettős transzgenikus egerek szemeinek metszete 

C) Zsírszerű anyagok autofluoreszcenciája a Bruch membrán  

mentén kettős transzgenikus állatok szemében. 

 

4.4. Az időskori dementia és neurodegeneráció modellezése 

 

Bár az időskori demenciáknak és neurodegenerációknak sok formája létezik 

(vaszkuláris demencia, Parkinson-kór, frontotemporális degeneració) mégis az Alzheimer-

kór a leggyakoribb neurodegeneratív betegség. Jelenleg a világon mintegy 30 millió ember 

szenved Alzheimer-kórban és évente mintegy 5 millió új esetet diagnosztizálnak. Az 

Egyesült Államokban több mint 5 millió, Magyarországon mintegy 150 ezer ember érintett 

a betegségben (Alzheimer’s Association 2014,és Alzheimer Europe 2012). Mivel a 

betegség hosszú évekre elhúzódik és a föld lakosságának életkora folyamatosan növekszik 

ez a neurodegenerativ betegség komoly egészségügyi problémát jelent a társdalomnak. Az 

Egyesült Államokban a betegek ápolására fordított kiadások elérték a 150 milliárd dollárt 
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2014-ben (Alzheimer’s Association 2014). A 65 éven felüliek közül minden 9. ember 

(11%) szenved a betegségben, nőkben kétszer gyakrabban fordul elő, mint férfiakban. Az 

Alzheimer-kórnak napjainkig nincs gyógyszere, a betegség eredete és a neurodegeneráció 

patomechanizmusa nem teljesen tisztázott. 

Korábbi tanulmányok összefüggést mutattak ki a szérum emelkedett APOB-100 szintje 

és az Alzheimer-kór előfordulása között (Caramelli et al.1999, Sabbagh et al. 2004). Ezért 

adott volt a feltételezés, hogy az APOB-100 túltermelése révén indukált krónikus 

hyperlipidémia és ennek következtében kialakuló atherosclerózis nemcsak a 

kardiovaszkuláris, hanem a neurodegeneratív betegségek kialakulásában is szerepet 

játszhatnak.  

Annak érdekében, hogy feltárjuk az APOB-100 neurodegenerációban betöltött szerepét, 

APOB-100 fehérjét túltermelő transzgenikus egerek agyi lipoprotein és fehérjeprofilját, a 

toxikus β-amyloid peptid felhalmozódását és plakk képződését, a tau fehérje 

hyperfoszforilációját, a hippocampális neuronok preszinaptikus plaszticitását, a memória és 

tanulási folyamatok működését, valamint a neuronális apoptózis mértékét és az agy 

morfológiáját tanulmányoztuk.  

 
 

27. ábra. Az APOB-100lipoprotein felhalmozódása az  

erek körül transzgenikus egerek agykérgében. 
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Az APOB-100 fehérje a vad típusú egerek agyában nem mutatható ki (lsd.28. ábra). 

Immunfestéssel kimutattuk, hogy az APOB-100 fehérje nagymennyiségben halmazódik fel 

az APOB-100 transzgenikus egerek agykérgében, elsősorban a kapillárisok körül (27. ábra, 

Löffler et al.2013).  

Western blot vizsgálatokkal azt találtuk, hogy szignifikánsan megemelkedett az APOE 

fehérje és az LDL-receptor (LDLR) szintje is a transzgenikus állatok agykérgében. Az 

APOE fehérje növekedését az agyban Alzheimer-kórban szenvedő betegekben már több 

esetben kimutattak. Érdekes, hogy az APOA fehérje szintje közel a felére csökkent a 

transzgenikus egerek agyában (28. ábra, Lénárt et al. 2013). 

 

 
 

28. ábra. Lipoproteinek kifejeződése az agyban  

APOB-100 transzgenikus egerekben 
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Proteomikai vizsgálatokkal (ellenanyag-mikroarray) kimutattuk, hogy a transzgenikus 

egerekben közel kétszeresére emelkedik az amyloid precursor protein (APP) valamint az 

ún. “brain injury indicator” fehérjéknek (nNOS, iNOS, S-100 β, glutamine synthetase, 

HSP70) a szintje, amelyek agysérülések és oxidativ stressz esetén termelődnek túl. 

Ugyancsak szignifikánsan megemelkedik azoknak a fehérjéknek (PYK2, p38MAPK, 

MAPK) a mennyisége is, amelyek a programozott sejthalálban (apoptózis) játszanak 

szerepet (Bereczki et al. 2008). A fehérjék mögnövekett szintjét Western blot 

vizsgálatokkal megerősítettük . 

Az SZTE Pszichiátriai intézetének munkatársaival együttműködve megállapítottuk, 

hogy szokványos tápon (chow) tartott APOB-100 transzgenikus egerekben szignfikáns 

különbség van a szolubilis APP és a membránhoz kötött APP mennyisége között (29. ábra). 

Koleszterin-dús táp etetése hatására a membránhoz kötött APP fehérje szintje jelentősen 

megemelkedik mind a vad-típusú, mind a transzgenikus egerekben (29. ábra, Bjelik et al. 

2006). A membránhoz kötődő nagymennyiségű APP membrán szerkezet változásokat 

eredményezhet, amely pl. a preszinaptikus funkciók hibás működéséhez vezethet (lsd. 32. 

ábra). 

 

 
 

29. ábra. Az APP fehérje mennyiségi eloszlásának megváltozása  

kolszterin- dús diéta hatására vad-típusú és APOB transzgenikus egerek agyában 
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Burgess és munkatársai kimutatták, hogy a vérplazma triglicerid tartalmának 

megemelkedése megelőzi az amyloid lerakódást AD model egerekben (Burgess et al. 

2006). Ugyancsak in vivo kísérletek bizonyítják, hogy az APOB-100 magas szérum szintje 

befolyásolja az amyloid-beta peptid lerakódását az agyban (Kuo et al. 1998). Az amyloid-

beta peptid felhalmozódása és plakkok képződése az amyloid precursor protein (APP) 

rendellenes hasításának, illetve az amyloid eltávolítás zavarának - enzimatikus degradáció, 

fagocitózis és perivaszkuláris transzport - következtében jön létre (Miners 2008, Rodriguez 

2009, Zlokovic 2008). A neuronális membránok koleszterol tartalma a neuronális 

plaszticitás fenntartását biztosítja és közvetlenül módosíthatja az APP hasításának mértékét 

(Ehehalt et al.2003). Nemrég sikerült kimutatni, hogy az apolipoprotein és a koleszterol a 

kialakult amyloid plakkok „mag” komponense az Alzheimer-kóros betegekben (Puglielli et 

al. 2003) 

 

A következőkben az Alzheimer-kór három fő jellegzetes elváltozását, az amyloid 

plakkok kialakulását, a tau fehérje hyperfoszforilációját és a neuronok fokozott elhalását 

(Selkoe 1996, Hardy and Selkoe 2002, Spillantini and Goedert 1998, Pei et al. 2008) 

vizsgáltuk hyperlipidémiás transzgenikus egereink agyában. Kongo-Red (30. ábra a-d) és 

anti amyloid-beta peptid (1-42) ellenanyag festéssel (30. ábra e-h) azt találtuk, hogy a 

homozygota transzgenikus egerek hippocampusában és cortexében nagyszámú amyloid 

plakk mutatható ki. Negatív kontrollként vad típusú egereket (30. ábra a és e), pozitív 

kontrollként APPswe/Pse1 kettős transzgenikus egereket, az Alzheimer-kór validált 

egérmodelljét (30. ábra b és f) alkalmaztuk (Bereczki et al. 2008). Érdekes, hogy későbbi 

kísérleteink során heterozygota transzgenikus állatok agyából nem tudtunk amyloid 

plakkokat kimutatni (Lénárt et al. 2012). Ez valószínűleg gén-dózishatás következménye. 

 

A TAU egy mikrotubulushoz kötött foszfoprotein, amely az axonok 

mikrotubulusainak összeállításában és stabilizációjában játszik szerepet. 

Hyperfoszforilációja a mikrotubuláris hálózat destabilizációjához, széteséséhez, az ún. 

neurofibrilláris kötegek kialakulásához, végül az idegsejtek pusztulásához vezet (Spillantini 

and Goedert 1998).  
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30. ábra. Amyloid plakkok kimutatása homozygota APOB-100 transzgenikus egerek agyában. Kongo-Red 

festéssel (felső sor) és anti Abeta (1-42) festéssel (alsó sor). Negatív kontrol(a és e ) vadtípusú egerek, pozitív 

kontrol APPsweXPse1 kettős transzgenikus egerek (b és f). 

 

 

 

 

A TAU fehérje hyperfoszforilációját kvantitatív Western analízissel vizsgáltuk. 

Kimutattuk, hogy míg a 3 hónapos egerek agyában csak a Ser
404 

foszforilációja növekedik 

meg számottevően és a Ser
262

, Ser
396

, Ser
199/202

 foszfolilációjában még nincs jelentős 

változás, addig az állatok 6 hónapos korára a TAU fehérje már több helyen (Ser
262

, Ser
396

, 

Ser
199/202

, Ser
404

) hyperfoszforilálttá válik a transzgenikus állatok agyában (31. ábra, Lénárt 

et al. 2012). A TAU hyperfoszforilációjának következtében a neuronok mikrotubuláris 

hálózata szétesik és a neuronok elhalnak. 
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31. ábra. A TAU fehérje hyperfoszforilációja APOB-100 transzgenikus egerekben. 

A) Mennyiségi kontrollként total TAU fehérjét (TAUV-30) és a β actin gént használtuk. 

C) AB1-AB14 különböző forrásból (cégtől) beszerzett ellenanyagokat jelöl. 

 

 

A preszinaptikus funkciók, a tanulási folyamatok jelentős károsodását mutattuk ki 

transzgenikus állatokban elektrofiziólógiai módszerekkel (páros-impulzus facilitáció [PPF], 

hosszú-távú potenciáció [LTP]). Páros-pulzus ingerléskor mind 3 hónapos, mind 6 hónapos 

korban a vad típusú állatok szignifikánsan erősebb, magasabb amplitúdójú választ adtak, 

mint a transzgenikusak (32./A. ábra, Lénárt et al. 2013). Ezzel szemben a hosszú-távú 

potenciáció esetén (LTP) míg a 3 hónapos állatokban az ingerlésre adott válaszban 

szignifikáns különbség van vad típus és transzgenikus között, addig jellemzően ez a 

különbség elmosódik 6 hónapos korra (32/B ábra, Lénárt et al. 2013). 

Ezek az elektrofiziológia elváltozások már korai életkorban (3 hónap) a preszinaptikus 

plaszticitás zavarát jelzik a transzgenikus állatokban. 
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32. ábra. Elektrofiziológia mérések APOB-100 transzgenikus  

egerek hippocampális metszetein.  

A) Páros-impulzus facilitáció (PPF) B) Hosszú távú potentiáció 

 

 

A transzgenikus állatok tanulási képességeit és memóriáját viselkedési tesztekben, a 

Morris-féle víz labirintusban (Morris water maze), és félelem kondicionálási (fear-

conditioning) tesztben tanulmányoztuk 4, 6, 9 és 12 hónapos korban, a grazi székhelyű 

QPS-Austria céggel együttműködésben. Mindkét tesztben a tanulási képesség és a memória 

folyamatos romlását állapítottuk meg a kor előrehaladtával (4.-9. hónap) a transzgenikus 

állatokban, bár a különbség transzgenikus és vad-típusú állatok között csak idős állatokban, 

9 hónapos kor után vált szignifikánssá (Löffler et al. 2013). 
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A csökkent szinaptikus plaszticitás és a leromlott tanulási képesség neuronkárosodásra 

utalt a transzgenikus állatokban. A neuronális apoptózist Tunnel assay-vel (DNS 

fragmentációs assay), a neurodegenerációt a dendrittüskék számának meghatározásával és 

Fluoro-JadeC festéssel határoztuk meg. Kimutattuk, hogy a transzgenikus állatokban 

kiterjedt neuronális apoptózis található (33/c és d ábra), amely a transzgén dózisával 

egyenes arányban növekszik (33/e ábra, Bereczki et al. 2008). 

 

 
 

33. ábra. Apoptózis kimutatása APOB-100 transzgenikus egerekben Tunnel assay-vel. 

 

Golgi-Cox impregnációval láthatóvá tettük és meghatároztuk a dendrit tüskék számát a 

hippocampusban. A dendrittüske számolást a hippocampus CA1 régiójában található 

neuronokon végeztük. A kvantitálás alapjául a stratum radiatum neuronjainak a szomától 

legalább 100 µm távolságra lévő apikális dendritjei szolgáltak. Azt találtuk, hogy 10 

hónapos transzgenikus állatokban jelentősen kevesebb a tüskék száma és a tüskék 

rövidebbek, mint a vadtípusú állatok esetén (34/A ábra, Lénárt et al. 20013). 

Párhuzamosan, kiterjedt neurodegenerációt mutattunk ki Fluoro-Jade C fetséssel a 10 

hónapos transzgenikus egerek agykérgében és hippocampusában (34/B ábra, Lénárt et al. 

2013). 
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34. ábra. Neurodegeneráció APOB-100 transzgenikus egerekben. 

A) Dendrit-tüskék a hippocampusban (Golgi Cox festés), 

B) Agymetszetek Fluoro-Jade C festése. 

 

A transzgenikus állatok agyáról a magdeburgi Leibniz-Institute for Neurobiology 

intézettel együttműködésben MRI és MEMRI felvéteket készítettünk. A felvételeken a 

harmadik (a laterális agykamrákkal) és a negyedik agykamra (az aqueductussal) számottevő 

kitágulása volt megfigyelhető, ami nagyfokú neurodegenerációra, az agy atrophiájára utal. 

Az agykamrák kitágulása géndózis függőnek bizonyult, azaz homozygota transzgenikus 

állatokban nagyobb mértékű volt, mint heterozygotákban (35. ábra, Bereczki et al 2008).  

A bemutatott eredmények alapján arra következtetünk, hogy a humán APOB-100 

fehérje túltermelése fokozott neuronális apoptózist és súlyos neurodegenerációt okoz az 

idős (>6 hónap) transzgenikus egerek agyában. 
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35. ábra. Neurodegeneráció kimutatása MRI-val APOB-100 transzgenikus  

egerekagyában a) horizontális felvétel b) coronális felvétel c) kvantitatív  

összehasonlítás. V: ventrális agykamra, LV: laterális agykamra.  

Vad típusú (-/-),heterozygota (+/-) és homozygota (+/+) transzgenikus egerekben 

 

4.5. Az inzulin rezisztencia modellezése 

 

Világszerte a lakosság minden korcsoportjában emelkedik a cukorbetegség 

előfordulása, a betegek száma jelenleg 150 millióra tehető, de ez a létszám az évtized 

végéig feltételezések szerint 225 millióra nő. Magyarországon jelenleg kb. 600 ezer 
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cukorbeteget tartanak nyilván, minden 12 ember közül egy cukorbeteg, illetve kóros cukor-

anyagcserével rendelkezik. A cukorbetegek száma hazánkban is folyamatosan, évente kb. 

5-10%-al növekszik (Magyar Diabetes Társaság, www. diabet.hu).  

A megbetegedések számának növekedése az időskorúak körében a legnagyobb, mivel 

ebben a csoportban kb. 13%-ra tehető a cukorbetegség előfordulása. A 2-es típusú 

diabetesben szenvedő betegekben kétszeresére nő a szív-és érrendszeri megbetegedések, a 

stroke és a vaszkuláris elváltozások kialakulásának kockázata (Green 2014). A betegség 

következtében kialakult tartós metabolikus zavar és angiopáthiák gyakran krónikus 

veseelégtelenséghez (nephropáthia), vaksághoz (diabetes eredetű cataract és retinopáthia), a 

vér-agy gát működésének zavarához, az alsó végtag keringési zavaraihoz (fekély képződés), 

csontritkuláshoz (osteoporózis), valamint bőr és szájbetegségek kilakulásához vezet 

(Magyar Diabetes Társaság, www. diabet.hu). 

Korábbi irodalmi adatok meggyőzően bizonyítják, hogy az atherogén dyslipidémia 

(hypertrigliceridémia, emelkedett LDL- és VLDL szint, csökkent HDL szint) inzulin 

rezisztencia (IR) kialakulásával jár (Goldberg 1981, Taskinen 1995). Az inzulin 

rezisztencia és a megemelkedett VLDL szekréció valószínűleg a zsírszövetek fokozott 

lipolízéséből származó nagy mennyiségű szabad zsirsav (FFA) májba történő intenzív 

transzportjának a következménye. Ez a jelenség fokozott lipogenesissel, a mikroszomális 

triglycerid transzfer fehérje (MTP) szintjének emelkedésével, valamint az APOB fehérje 

inzulin általi regulációjának elvesztésével jár a májban (Ginsberg et al. 2005; Delarue J, 

Magnan C. 2007). 

 

A torontoi Hospital for Sick Children munkatársaival együttműködésben kimutattuk, 

hogy az APOB-100 fehérje túltermelése és a krónikus hypertrigliceridemia 

endoplazmatikus reticulum (ER) stresszhez vezet a májban, és hosszútávon inzulin 

rezisztenciát okoz. Az APOB-100 transzgenikus egerek hypertrigliceridémiásak és 

hyperglikémiasak, ugyanakkor hypoinzulinémiásak (36/A, C és D. ábra, Su et al. 2009). 

Ismert, hogy a vérből a glukóz felvétele a membránhoz transzportált GLUT-4 vezikulák 

révén történik. A GLUT-4 vezikulák membrán transzportjához az AKT fehérje 

foszforiláltsága szükséges. Mi az AKT protein csökkent foszforiláltságát mutattuk ki APOB 

transzgenikus egereinkben (36/E ábra, Su et al. 2009). További kísérleteinkben a GRP78 
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ER stressz-marker emelkedését, valamint a JNK és az EIF2α fehérje fokozott 

foszforilációját mutattuk ki a transzgenikus egerek májában (36/F. ábra, Su et al. 2009). In 

vitro kísérletekből már korábbról ismert volt, hogy a JNK foszforilációjának emelkedése 

visszacsatolás útján gátolja az inzulin jelátvitelt, részben az inzulin receptor szubszrát (IRS-

1) fokozott foszforilációján keresztül (Lee et al. 2003). Az APOA szintje sem a szérumban, 

sem a májban nem változott. 

 

 
 

36. ábra. Triglicerid, koleszterol, glükóz és inzulin-szint meghatározása APOB-100 transzgenikus állatok 

véréből (A,B,C,D). A foszforilált AKT, JNK, EIF2α és GRP78 fehérje mennyiségének válzozása transzgenikus 

állatokban (E,F). 

 

4.6. A kardioprotekció modellezése 

 

4.6.1. A biglycan kardioprotektiv hatása 

 

A biglycan a kis, leucinban-gazdag (SLRP) fehérjék családjába tartozó, extracelluláris 

mátrix fehérje. A biglycan a szervezetben kiterjedten előfordul és igen sokrétű szerepe van. 

Résztvesz a csontképzésben, az izomdifferenciációban és fontos szerepe van az 

extracelluláris-intracelluláris jelátvitel közvetítésében. Néhány korábbi közlemény azt 
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sugallta, hogy a biglycánnak szerepe lehet az atherosclerózis kialakulásában, a nagy APOB-

100 fehérjét tartalmazó LDLmolekuláknak az érfalban történő kihorgonyzása révén 

(Williams és Tabas 1995, O’Brien et al. 1998). 

 

Az első kísérletsorozatban QPCR–rel azt vizsgáltuk, hogy a biglycan, hogyan 

befolyásolja más gének (extracelluláris mátrix fehérjék és a TGFβ, ami a biglycan egyik 

regulátora) kifejeződését. Azt találtuk, hogy amíg a TGFβ1,TGFβ2 és a fibrillin 2 fehérje 

szintje szinifikánsan emelkedett, addig a decorin, syndecan 2 és a dystroglycan fehérjék 

szintje szignifikánsan csökkent. A fibrillin-1, collagén IV, BMP-4 és a syndecan 1 szintje 

nem változott (37.ábra, Bereczki et al. 2007). 

 

 
 

37.ábra. Génexpressziós változások biglycan transzgenikus egerek szívében. 

 

Azt tudjuk, hogy a biglycan számos élettani és biokémiai folyamatban vesz részt, de 

ezen folyamatokban betöltött pontos szerepe még kevéssé ismert. A fehérje biológiai 

szerepére, a túltermelt fehérje más fehérjék kifejeződésére gyakorolt hatásából 

következtethetünk. A fehérjék mennyiségi változásait a transzgenikus állatok szívéből 

készített fehérje-kivonat ellenanyag-array vizsgálatával követtük nyomon. Azt találtuk, 

hogy a transzgenikus egerekben megnövekedett azon fehérjék szintje, amelyek az 

apoptózisban (MAPK, MAPK P-1, p38 MAPK), jelátvitelben (Mcl-1, Pyk2, Raf1, 

CAMK IV) és szöveti újjárendeződésében (remodelling) játszanak szerepet. Ugyancsak 

emelkedett szintjét detektáltuk a NOS fehérje család tagjainak (iNOS, eNOS, és nNOS), 
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amelyekről már korábban bizonyították, hogy kardioprotektív hatással rendelkeznek (2. 

táblázat). Eredményeinket Western blot és immnuhisztokémiai kísérletekkel erősítettük 

meg (38.ábra, Bereczki et al. 2007). 

 

 
 

2. táblázat. Fehérje-profil meghatározás biglycan transzgenikus egerek szívéből 

Panorama
TM

 antibody-microarray módszerrel. 

. 

 

 
 

38. ábra. A fehérjeszintek megváltozásának megerősítése Western blot technikával. 
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A biglycan fehérje anti-atherosclerotikus és lipid csökkentő hatását APOB-

100/biglycan kettős transzgenikus egerekben tanulmányoztuk.  

 

4.6.1.1. A biglycan anti-atherosclerotikus hatásának vizsgálata in vivo. 

 

Előzetes kísérletünkben már igazoltuk, hogy koleszterol dús diéta hatására APOB-100 

transzgenikus egerek aortájában az atherosclerotikus plakkok száma és területe 

szignifikánsan megemelkedik a vad típusu alomtársakéhoz viszonyitva. Ebből kiindulva, a 

biglycan anti-atherosclerotikus hatását koleszterin dús diétán tartott APOB-100/biglycan 

kettős transzgenikus egerekben tanulmányoztuk. Azt találtuk, hogy az aorta elváltozások 

száma a kettős transzgenikus egerekben közel felére csökkent (39. ábra), míg az aorta 

átfolyása szignifikánsan magasabb volt, mint APOB-100 hyperlipidémiás egerekben (40. 

ábra, Sántha et al.2008 szabadalom). 

 

 
 

39.ábra. Atherosclerotikus elváltozások koleszterol dús  

diétán tartott transzgenikus egerek aortájában (plakkterület/összterület százalékában) 
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40. ábra. Az aorta átfolyása koleszterin dús diétán tartott transzgenikus egerekben 

 

 

Korában kimutattuk, hogy APOB-100 transzgenikus egerek szérumában a triglyceridek 

szintje szignifikánsan (p=0.012) megemelkedett (15. ábra). A biglycan szérum 

lipidcsökkentő hatásá tAPOB-100 / biglycan kettős transzgenikus egerekben tanulmányozva 

azt találtuk, hogy a biglycan jelentősen – bár nem szignifikánsan- csökkentette a szérum 

triglycerid szintjét (2.2 mmol/l vs. 1.6 mmol/l) (41. ábra, Sántha et al. szabadalom, 2008). 

 

4.6.1.2. Génexpressziós változások APOB-100/biglycan kettős 

transzgenikus egerek szívében. 

 

APOB-100, biglycan és APOB-100/biglycan kettős transzgenikus egerek szívéből total 

RNS-t izoláltunk, cDNS-sé írtuk át, majd QPCR technika segítségével meghatároztuk a 

relatív génkifejeződést 15 olyan génben, amelyek igazoltan szerepet játszanak 

kardiovaszkuláris megbetegedésekben. A vizsgált gének között három mátrix 

metalloproteináz gén (MMP) kifejeződését is vizsgáltunk: az MMP2, MMP8 és az 

MMP13-at. A vizsgált gének kifejeződését a vad típusú egerekben mért génkifejeződések 

dc_1375_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Sántha Miklós 
Akadémiai doktori értekezés 
 

62.|oldal 

%-ban adtuk meg. Mind a három transzgenikus egértörzsben a Timp4 gén fokozott 

kifejeződését tapasztaltuk (APOB: 260%, Bg: 210%, APOBX Bg:180%) a vad típusú 

kontrollhoz viszonyítva (100%). Csökkent kifejeződést a Timp2 gén esetében a kettős 

transzgenikus egérnél (60%), míg a Nox4 gén estén a biglycan transzgenikus egereknél 

(68%) tapasztaltunk. Ugyanakkor míg a NOS1 (neurális NOS) gén expressziója 

valamelyest megemelkedett az APOB transzgenikus egerek szívében (150%), addig 

számottevően lecsökkent a biglycan transzgenikus egerek esetén  (50%) (nincs bemutatva).  

 

 

 

41. ábra. A biglycan szérum triglicerid szint csökkentő hatása 

 

4.6.2.A HSP27 fehérje cardioprotektív hatása 

 

A stresszfehérjék, más néven hősokkfehérjék az élővilágban általánosan elterjedt, 

evolúciósan konzervált fehérjék, amelyek minden élő szervezetben és majdnem minden 

szövetben megtalálhatók (Lindquist 1986). Normális körülmények között lényeges 

szerepük van a fehérjék bioszintézisében, transzportjában, áthelyezésében, feltekerésében és 

végső szerkezetük összeállításában (Morimoto et al. 1992). A hősokk fehérjék szintje 

jelentősen megemelkedik különféle stressz állapotban és különféle betegségekben. A 
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kismólsúlyú hősokkfehérjék családjába tartozó HSP27 egy ATP független chaperon fehérje, 

amelynek egyik legfontosabb feladata, hogy a hibás szerkezű fehérjékhez kapcsolódva 

egyrészt megakadályozza, hogy azok aggregátumokat képezzenek, másrészt a 

proteaszómákhoz szállítja azokat, hogy ott degradálódjanak (Jakob et al. 1993, Becker and 

Craig 1994). Ezen túlmenően apoptózis-gátló hatását is megfigyelték, és leírták, hogy képes 

megvédeni a sejteket az oxidatív stresszel szemben (Sun and MacRae 2005). Mivel az 

oxidativ stressz számos betegség létrejöttében fontos szerepet játszik a HSP27-nek kiemelt 

szerepe lehet ezen betegségek kifejlődésének megakadályozásában. 

A doxorubicin-hidroklorid egy a gyógyászatban használatos citosztatikus hatású 

antraciklin-glikozid, amely a rákos megbetegedések különböző fajtáinál egyaránt 

alkalmazható. Klinikai alkalmazhatóságának gátat szab azonban, hogy a készítménynek 

irreverzibilis cardiomyopáthiás, szívelégtelenséget okozó mellékhatása van. A doxorubicin 

cardiotoxikus hatása az oxidatív stressz által okozott károsodásokra, az apoptózis 

előidézésére, valamint a cardiomyocyták DNS szintézisére gyakorolt közvetlen hatására 

vezethető vissza (Li et al.2007, Alföldi 2011). 

 

Kísérletünkben a HSP27 cardioprotektív hatását vizsgáltuk doxorubicin kezelt HSP27 

transzgenikus egerekben. Hat, 6 hónapos egeret egyszeri alkalommal 25 mg/kg doxorubicin 

oldattal oltottuk be intraperitoneálisan. A kontrol csoport fiziológiás sóoldatot kapott. Az 

állatokat 3 nap elteltével dolgoztuk fel, a szívüket eltávolítottuk, metszettük és az 

apoptotikus szívizomsejtek számát Tunnel assay-vel határoztuk meg. Kimutattuk, hogy a 

HSP27 transzgenikus egerek szívében jelentősen kevesebb apoptótikus sejt detektálható, 

mint a vad típusú egerek szívében (42. ábra., Alföldi 2011). Ez egyértelműen a HSP27 

cardioprotektív hatására utal. A HSP27 mediált sejtprotekció mechanizmusát azonban még 

nem ismerjük. 
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42. ábra. A HSP27 cardioprotektív hatása. Az apoptótikus szívizomsejtek 

detektálása TUNEL assay-vel, 200x nagyítás.Pozitív kontrol: DNase I kezelt metszetek. 

 

 

4.7. A neuroprotekció modellezése 

4.7.1. A HSP27 fehérje neuroprotektív hatása 

4.7.1.1. A HSP27 neuroprotektiv hatása akut és krónikus alkohol 

adagolásban. 

 

A humán HSP27 neuroprotektív hatását transzgenikus egereken vizsgáltuk. A 

transzgenikus illetve vad típusú egerek 2 g/ttkg etanol injekciót kaptak intraperitoneálisan. 

Az alkohol neuronokra kifejtett rövid távú károsító hatását viselkedési tesztekkel 

vizsgáltuk. Ötféle mozgáskoordinációs tesztet végeztünk [úszás teszt (swimming test), 

lépcső-teszt (staircase test), fordított rács teszt (inverted screen test), lábnyom analízis 

hHSP27 0.9% NaCl WT0.9% NaCl 

hHSP27 DOXORUBICIN WTDOXORUBICIN 

pozitív kontrol negatív kontrol 
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(footprint analysis), és séta emelt rúdon (beam-walking test)], ezek közül háromban 

tapasztaltunk szignifikáns különbséget a transzgenikus és vad típusú egerek teljesítménye 

között (Tóth et al. 2010). A fordított rács tesztben amíg az alkoholt kezelt vad típusú egerek 

közel 100% nem tudott visszafordulni csüngő helyzetből, addig a transzgenikus csoportban 

ez az arány 50% volt (p<0.001). Az emelt rúdon történő séta során a vad típusú egerek 

mintegy 80%-a leesett a rúdról alkohol adagolás után, a HSP27 transzgenikus egereknek 

csak az 50%-a (p<0.05). A lábnyom analízisben ugyancsak szignifikáns különbséget 

találtunk a lépések hosszúságában, a transzgenikus és a vad típusú csoportok között (az 

elülső lábak távolságában p<0.005, és a hátulsó lábak távolságában p<0.001).  

Az etanol hosszú távú idegsejt károsító hatásának vizsgálatában az egerek 4 napig 10%-

os, újabb 4 napig 15%-os, majd 5 héten keresztül 20%-os etanolt kaptak víz helyett. Az 

elhalt idegsejteket agymetszetek Fluoro-JadeC festésével tettük láthatóvá. A transzgenikus 

és vad típusú egerek agykérgéből származó metszeteket összehasonlítva azt tapasztaltuk, 

hogy a HSP27 fehérjét túltermelő egyedekben szignifikánsan kevesebb idegsejt károsodott 

az etanol hatására, mint a vad típusú egyedekben (43. ábra, Tóth et al. 2010).  

 

4.7.1.2. A HSP27 neuroprotektív hatása Alzheimer-kórban. 

 

Az Alzheimer kór az egyik leggyakoribb neurodegeneratív betegség, az időskori 

demencia leggyakoribb formája. A betegségre amyloid plakkok és neurofibrilláris kötegek 

kialakulása jellemző. Az amyloid lerakódások és a mikrotubuláris hálózat szétesése axon 

károsodáshoz illetve az idegsejtek pusztulásához vezet, amely a kognitív folyamatok 

hanyatlásában és súlyos memória zavarban nyilvánul meg. Csoportunkban korábban 

előállítottunk humán HSP27 fehérjét túltermelő transzgenikus egértörzset. Ezt a törzset az 

Alzheimer-kór validált állatmodelljével (APPswe/PS1dE9 transzgenikus törzs) 

összekeresztezve vizsgáltuk a HSP27 neuroprotektív hatását. Az APPswe/PS1dE9 

transzgenikus egértörzsben az amyloid prekurzor protein és a humán presenilin1 mutáns 

formái termelődnek túl, aminek következtében a transzgenikus egerek agyában az 

Alzheimer kórhoz hasonló elváltozások alakulnak ki. A térbeli tanulást és memóriát Morris-

féle vízilabirintusban és Barnes-féle labirintusban vizsgáltuk. 
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43.ábra. Krónikus alkoholfogyasztás utáni neurodegeneráció az agykéregben. Fluoro-Jade  festés. 

 

 

Mindkét teszt során azt tapasztaltuk, hogy az APPswe/PS1dE9 genotípusú egerek 

lassabban tanultak az APPswe/PS1dE9/HSP27 állatokhoz képest, azaz a HSP27 

túltermelése javította a sérült tanulási és memória folyamatokat (44. ábra, Tóth et al. 2013 ).  
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44. ábra. A tanulás és a memória vizsgálata HSP27 fehérjét túltermelő 

AD modell egerekben a) Barnes-maze teszt c) Morris water maze teszt 

 

Az amyloid lerakódásokat immunhisztokémiai módszerrel tettük láthatóvá a 

transzgenikus egerek agyában. Az APPswe/PS1dE9/HSP27 állatok agyából készült 

metszeteken jelentősen kevesebb amyloid plakkot talátunk mind a hippocampusban, mind 

az agykéregben, mint az Alzheimer-kór modellezésére használt APPswe/PS1dE9 egerek 

esetében (45. ábra, Tóth et al 2013). Az elektrofiziológiai vizsgálatok során azt tapasztaltuk, 

hogy az APPswe/PS1dE9 állatokban a hosszútávú szinaptikus plaszticitás [long-term 

potentiation (LTP)] károsodik, míg az APPswe/PS1dE9/HSP27 egerek esetében az LTP 

nem különbözik a vad típustól (Tóth et al. 2013). A fenti eredményekből arra 

következtethetünk, hogy a HSP27 fehérjének szerepe lehet az Alzheimer-kór során 

kialakuló elváltozások lassításában illetve megakadályozásában. 
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45. ábra. A HSP27 hatása az amyloid plakkok kialakulására. a) hippocampus 

b) agykéreg c) az amyloid plakkok számának összehasonlítása 
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5. Összefoglalás 

 

Az értekezés az elmúlt 15 év kísérleti munkáját foglalja össze. A Rockefeller 

Egyetemen előállított COMT knock out és PRODH mutáns egértörzsekkel olyan 

pszichiátriai elváltozásokat, mint a schizophrénia, agresszió és szorongás kíséreltünk meg 

modellezni. A hazai laboratóriumban előállítottunk 5 transzgenikus egérvonalat, amelyek a 

humán APOB-100, biglycan, hCETP, HSP27 és αB-crystallin fehérjéket termelték túl. Ezen 

genetikailag módosított állatok fenotípusának részletes és mélyreható vizsgálatával 

igyekeztünk modellezni a hyperlipidémiát, a cardio- és cerebrovaszkuláris elváltozásokat, 

az inzulin rezisztenciát és az időskori demenciát, szem elváltozást (AMD) illetve 

neurodegenerációt. 

 

Kutatásainknak számos újdonságtartalma volt. COMT hiányos egerekben először 

mutattuk ki, hogy a megemelkedett agyi dopamin-szint az egerek szexuálisan dimorfikus 

viselkedését, a hímekben agressziót, a nőstényekben fokozott félénkséget hoz létre. Az egér 

PRODH gént elsőként klónoztuk, állapítottuk meg kromoszómális lokalizációját és 

mutattuk ki, hogy mutációja a szenzomotoros kapuzás hibás működését eredményezi. 

 

Az APOB-100 transzgenikus egerek analízisévelaz elsők között mutattunk rá arra, hogy 

a krónikus hyperlipidémia cerebrovaszkuláris elváltozásokat, a vér-agy gát 

permeabilitásának fokozódását, neuroinflammációt, az amyloid plakkok felhalmozódását, a 

Tau gén hyperfoszforilációját eredményezi és ennek következményeként időskorban 

neurodegeneráció és demencia jön létre. Ugyancsak kevésbé volt ismert, hogy a májban 

nagymennyiségben termelt APOB-100 fehérje endoplazmatikus stresszt (ER) okoz, ami 

közvetetten csökkenti az AKT fehérje foszforiláltságát és ezáltál a Glut-4 vezikulák 

transzportját a membránhoz.Ezúton, valamint a JNK fehérje fokozott foszforilációja révén 

gátolja az inzulin jelátvitelt és inzulin rezisztenciát okoz a májban. 

 

APOB-100/biglycan kettős transzgenikus egereken végzett kísérletek során kimutattuk 

hogy a kettős transzgenikus egerek szemében az emberi időskori makula degenerációhoz 
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(AMD) hasonló elváltozások alakulnak ki. Ugyancsak ebben a transzgenikus egértörzsben 

mutattuk ki a biglycan lipidcsökkentő, anti-atherosclerotikus és cardioprotektív hatását. 

Ezeket az eredményeket újdonságtartalmuk miatt szabadalmaztattuk. A doxorubicin ismert 

tumorellenes szer, amit elsősorban leukémiás betegekben alkalmaznak. Elterjedését a 

szívizomsejtekre gyakorolt erős toxikus hatása korlátozza. A HSP27 cardioprotektív hatását 

doxorubicinnal kezelt HSP27 transzgenikus egerek szívében mutattuk ki. 

 

APPswe/Pse1 (AD modell)/ HSP27 többszörösen transzgenikus egerekben kimutattuk, 

hogy a HSP27 védi a neuronokat az alkohol káros akut és krónikus hatásaival szemben és 

csökkenti az Alzheimer-kór kapcsán kialakuló amyloid plakkok számát. Javítja a 

betegségben sérült szinaptikus és kognitív funkciókat, tehát az Alzheimer-kór terápiájában 

a HSP27 fontos terápiás célpont lehet. 

 

Ezeknek az eredményeknek a tumor terápiában és az Alzheimer-kór terápiájában lehet 

jelentősége a jövőben, mert olyan kismolekulasulyú vegyületek szájon át történő 

bevitelével amelyekkel az endogén HSP gének indukcióját tudnánk előidézni a 

szívzomsejtek illetve a neuronok megvédhetőek lehetnének. 
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6.2.5. Könyvfejezet 

1. Toth M. E.,M. Santha, B. Penke, L. Vigh. 2015. How to stabilize both the proteins and 
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Heat Shock Proteins" Eds RM Tanguay and LE Hightower. Springer International 

Publishing AG. ISBN: 978-3-319-16076-4. 
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7. Függelék 
 

7.1. Publikációs tevékenység összefoglalása 

 

 Összesen Részadat 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK SZÁMA 

Lektorált szakfolyóiratokban megjelent tudományos 
közlemények száma (teljes pálya)* 

42  

   Nemzetközi folyóiratban  38 

         Ebből első vagy utolsó szerzőként  19 

   Hazai idegen nyelvű folyóiratban  3 

         Ebből első vagy utolsó szerzőként  1 

   Hazai magyar nyelvű folyóiratban  1 

         Ebből első vagy utolsó szerzőként  1 

   Szerkesztői levelek, hozzászólások, válaszok száma  0 

Kongresszusi előadások folyóiratban vagy könyvben (teljes 
pálya) 

5  

   Idegen nyelvű  2 

   Magyar nyelvű  3 

Lektorált szakfolyóiratokban megjelent tudományos 
közlemények száma (a PhD- vagy kandidátusi disszertáció 
megvédése óta eltelt periódus) 

32  

   Nemzetközi folyóiratban  31 

         Ebből első vagy utolsó szerzőként  8 

   Hazai idegen nyelvű folyóiratban  1 

         Ebből első vagy utolsó szerzőként  0 

   Hazai magyar nyelvű folyóiratban  0 

         Ebből első vagy utolsó szerzőként  0 

   Szerkesztői levelek, hozzászólások, válaszok száma  0 

Kongresszusi előadások folyóiratban vagy könyvben (a PhD- 
vagy kandidátusi disszertáció megvédése óta eltelt periódus) 

2  

   Idegen nyelvű  2 

   Magyar nyelvű  0 
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7.2. Elnyert tematikus kutatási pályázatok 

 

 NKFIH, GINOP-2.3.2.-15-2016-00040, 2017-2020, Konzorciumi tag 

 NKFIH, GINOP-2.3.2.-15-2016-00060, 2017-2020, Konzorciumi tag 

 OTKA NN-111006, 2014-2017, Társpályázó 

 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0052, 2012-2014, Konzorciumi tag,  

 GOP 1.1.1. 11-2011-0003, 2011-2014, Társpályázó 

 Royal Society, mobility grant, 2013-14  

 OTKA K-83667, 2011-2014, Társpályázó 

 TÁMOP 4.2.2.-08/1-2008-0013, NKTH, 2008-2010, Konzorciumi tag,  

 TÁMOP 4.2.2.- 08/1-2008-0002, NKTH, 2008-2010, Konzorciumi tag, 

 Jedlik Ányos, NKFP, 2007-2010, Konzorciumi tag, 

 OTKA NN-76716. 2008-2010,Társpályázó 

 GVOP, NKTH,  2005-2007, Társpályázó  

 Jedlik Ányos, NKFP, 2005-2008, Konzorciumi tag, 

 RET, NKTH,  2004-2008, Konzorciumi tag, 

 OTKA, K-46434, 2004-2007, Társpályázó 

 Oktatási Minisztérium , Biotechnológia 2003, 2003-2006, Társpályázó 

 OTKA, NI-44836, 2003-2005, Társpályázó 

 Oktatási Minisztérium, Széchényi Program, NKFP, 2002-2005, Konzorciumi tag, 

 OTKA K-38373, 2002-2005, Témavezető 

 OTKA K-37911, 2002-2005, Társpályázó 

 Oktatási Minisztérium, Széchényi Program, NKFP, 2001-2004, Konzorciumi tag, 

 Oktatási Minisztérium, Biotechnológia 2000, BIO-00084/2000, 2001- 

2003,Társpályázó 

 EC, Phare-Accord Program. H-0157, 1993-94., Témavezető 
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7.3. Oktatási tevékenység 

 

Doktori fokozatot (PhD) nyert hallgatók témavezetése: 

 Lénárt Nikolett PhD diploma 2015, SZTE, TTK, Szeged 

 Tóth E. Melinda PhD diploma 2013, SZTE, TTK, Szeged 

 Bereczki Erika  PhD diploma 2007, SZTE, TTK, Szeged 

 

PhD hallgatók témavezetése:  

 Dukay Brigitta  PhD hallgató 2016-   SZTE, TTK, Szeged 

 

Szakdolgozatot, diplomamunkát készített hallgatók témavezetése: 

 Dukay Brigitta  MSc 2016, SZTE, TTK, Szeged 

 Nagy Dóra  MSc 2015, SZTE, TTK, Szeged  

 Kasztner Anikó MSc 2013, SZTE, TTK, Szeged 

 Alföldi Róbert  MSc 2013, SZTE, TTK, Szeged 

 Lénárt Nikolett MSc 2009, SZTE, TTK, Szeged 

 Winter Zoltan  MSc 2007, SZTE, TTK, Szeged 

 Tóth E. Melinda MSc 2006, SZTE, TTK, Szeged 

 Rigó Katalin  MSc 2005, SZTE, ÁOK, Szeged  

 Buús Richard  MSc 2004, SZTE, TTK, Szeged 

 Doma Eszter  MSc 2003, SZTE, TTK, Szeged 

 Pivarcsi Andor MSc 1996, JATE, TTK, Szeged 

 Győrfi Krisztina MSc 1994, JATE, TTK, Szeged 

 Zvara Ágnes  MSc 1991, JATE, TTK, Szeged 

 

TDK-n résztvett és díjazott hallgatók :  

 

 Dukay Brigitta  2016 TDK. II. helyezett 

 Alföldi Róbert  2013. OTDK II. helyezett 
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 Winter Zoltán  2007 

 Rigó Katalin  2005 

 Doma Eszter  2003 

 

A Szegedi Biológiai Kutatóközpont Nemzetközi Továbbképző tanfolyam (ITC) 

hallgatóinak témavezetése: 

 Pakize Canturk 2008/2009, Törökország 

 Ceylan Ayada  2005/2006, Törökország 

 Erika Bereczki  2001/2002, Románia 

 

Erasmus ösztöndíjas hallgató témavezetése: 

 Ana Sofia Marques Mendes Évora 2015, University of Porto, Portugália 

 

Speciál Kollégium (előadások tartása ITC és PhD hallgatóknak): 

 Mouse model of human disease, a course for PhD students supported by TAMOP 

2014/15/16 

 Mouse model of human diseases, (a course for undergraduate and PhD students) 

2008-2013 

 International Training Course (ITC), 1981/1982 

 Előadás Középiskolás Tanulók Nyári táborában (KÉK) 2005 

 Gyakorlatvezetés a Szegedi Tudományegyetem Humángenetikai Tanszékén: 1993-

94. 

 

7.4. Nemzetközi bírálati tevékenység 

 

 Pályázatok bírálata az amerikai Alzheimer’s Association számára, 2011/2012/2014 

 Közlemények bírálata a Menoufia Medical Journal(MMJ) számára, 2014/2016/2017 

 Közlemény bírálata az iConcept számára, 2013 

 Közlemény bírálata a  J. of Pharmacological and Toxicological Methods számára, 

2010 
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 Közlemény bírálata a PlosOne számára, 2010/2016 

 Pályázatok bírálata az Európai Unio Biotechnology RTD, Animal Models 

szekciójában Brussels, 1997. Contract No.: BIO-CALL4-2084. 

 

7.5. Elnyert nemzetközi ösztöndíjak 

 

 The Rockefeller University (New York) posztdoktorális ösztöndíja, 1997-1999. 

 A francia Association Francaise contre lés Myopathies (AFM) posztdoktorális 

ösztöndíja, 1990-1993. 

 

7.6. Tagság tudományos szervezetekben 

 

 A Magyar Tudományos Akadémia Állatkísérleti Osztályközi Állandó Bizottság 

tagja (2011-től) 

 A Magyar Idegtudományi Társaság tagja (2009-től ) 

 A Magyar Biokémiai Egyesület tagja (2006 -tól) 

 A Magyar Genetikai Társaság tagja (1996- tól) 
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7.7. Köszönetnyilvánítás 

 

Hálás köszönettel tartozom csoportom tagjainak, közvetlen kollegáimnak, akik a 

manuális munkák nagy részét végezték, így PhD hallgatóimnak: Bereczki Erikának, Tóth 

E. Melindának, Lénárt Nikolettnek, Csibrány Balázsnak, szakdolgozóimnak: Doma 

Eszternek, Buús Richárdnak, Alföldi Róbertnek, Nagy Dórának, Dukay Brigittának 

valamint technikusaimnak: Feketéné Ircsinek, Gonda Szilviának, Mari Mónikának és 

Kis-Sebestyén Ibolyának. 

 

Az értekezésben többször igyekeztem hangsúlyozni, hogy a transzgenikus állatok 

fenotípusának analízise mennyire kollektív munka volt és a sikeres együttmüködést 

köszönöm hazai kollegáimnak: Ferdinándy Péter, Penke Botond, Bari Ferenc, Kálmán 

János, Janka Zoltán, Vígh László, Puskás László, Deli Mária, Lévay György 

professzoroknak és munkatársaiknak, valamint külföldi partnereimnek: Michel 

Simonneaunak, Maria Karayiorgounak, Joseph Gogosnak, Lengyel Imrének, Bernát 

Gábornak, Khosrow Adelinek, Manfred Windischnek és Jin-Jing Peinek. 

 

Végül hálásan köszönöm szüleim és feleségem folyamatos támogatását az elmúlt 15 év 

minden egyes napján.  
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