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Válasz 
 

Prof. Dr. Nagy Zoltán egyetemi tanár, az Orvostudomány Doktora bírálatára 
 

 
Nagyon köszönöm, hogy Professzor Úr, a vér-agy gát kutatás nemzetközileg elismert szakértője, 
a hazai neurovaszkuláris kutatás úttörője és kimagasló egyénisége elvállalta dolgozatom bírálatát, 
és alapos gondossággal értékelte azt. Megtiszteltetés számomra, hogy mind az 1996-ban beadott 
PhD értekezésemnek, mind a jelenlegi doktori tézisemnek Professzor Úr az egyik opponense. 
Hálásan köszönöm a munkáról alkotott pozitív véleményét, értékelő szavait. 
 
Megjegyzéseire, és 30 pontba csoportosított 35 kérdésére az alábbiakban szeretnék válaszolni: 
 

 Vesicular transport vs. junctional opening vita 
 
Az értekezés bevezetésében a vér-agy gát megnyílás mechanizmusának tárgyalásától terjedelmi 
okok miatt valóban eltekintettem. Az 1970-es és 1980-as években a vér-agy gát kutatás egyik 
központi kérdése az volt, hogy a vezikuláris transzport fokozódása vagy a sejtek közötti kapcsoló 
struktúrák megnyílása áll-e a vér-agy gáton keresztüli fokozott permeabilitás hátterében 
pathológiás körülmények között. Ebben a vitában Nagy Zoltán Professzor Úr fagyasztva töréses 
elektronmikroszkópos technikát alkalmazó munkái fontos érvet szolgáltattak a junkcionális 
megnyílás mellett hiperozomotikus kezelés után és akut arteriás hypertensio esetén [Nagy és 
mtsai 1979 J Comp Neurol 185:569-578; Nagy és mtsai 1979 Acta Neuropathol 48:45-53], míg 
mentorom, Joó Ferenc Professzor eredményei a megnövekedett pinocytosis szerepét igazolták 
adenilát-cikláz aktiváció és hisztamin kezelés esetén [Joó 1972 Experientia 28:1470-1471]. A 
sejtközötti kapcsolatok szorossága, és az alacsony fokú nem-specifikus vezikuláris transzport 
egyaránt hozzájárul a vér-agy gát alacsony áteresztőképességéhez, és mindkettő megváltozhat 
különböző pathológiás folyamatokban [Zlokovic 2011 Nat Rev Neurosci 12:723-738]. Új adatok 
alapján a két mechanizmus nemcsak egyidejűleg zajlik, de akár kapcsolatban is állhat a vér-agy 
gát megnyílás során: a caveolin-1, az agyi endothelsejt caveolák fontos szerkezeti fehérjéjének 
szintje a szoros kapcsolatok változásával párhuzamosan módosul, és a sejtközötti kapcsolatok 
szabályozásában is részt vehet in vivo és in vitro [Nag és mtsai 2007 Acta Neuropathol 114:459-
469; Zhong és mtsai 2008 J Neurosci 28:7788-7796; Errede és mtsai 2012 J Neuropathol Exp 
Neurol 71:840-854]. 
 

 Első jelzőanyagos mikroszkópos feldolgozás, freeze fracture, kokultura 
 
Az első jelzőanyagos mikroszkópos közleményt, és egyben a vér-agy gát anatómiai alapjának 
korrekt leírását Reese és Karnovsky közölte 1967-ben [J Cell Biol 34:207-217]. Ezt az alapvető 
jelentőségű cikket az értekezés Bevezetésében a 8. oldalon idéztem, azonban az eredmények 
részletes leírására és jelentőségének tárgyalására terjedelmi korlátok miatt nem nyílott mód. Az 
agyi endothelsejtek sejtközötti kapcsolatainak freeze fracture morfológiájáról saját 
eredményeinkből szerepel egy kép a Bevezetésben (8. oldal, 2. ábra). Egyetértek Tisztelt 
Opponensem véleményével, hogy ez említésre méltó jellemzője a vér-agy gát morfológiának. 
Mivel az értekezés további részében nem szerepel fagyasztva töréses technikával kapott adat, 
noha vannak publikált eredményeink ezzel a módszerrel is, a részletes leírástól szintén terjedelmi 
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okokból eltekintettem. Az első agyi endothelsejt és astroglia ko-kultúra modellt Tao-Cheng, 
Nagy, és Brightman írta le 1987-ben [J Neurosci 7:3293-3299]. Ezt a fontos munkát, amely 
koncepcionális alapját képezi a vér-agy gát ko-kultúra modelleknek és így az általam kifejlesztett 
modelleknek is, háromszor idéztem az értekezésben [Bevezetés 7. és 17. oldal, Kutatási célok 
fejezet, 19. oldal] kiemelve a munka úttörő jellegét.  
 

 A mikroér endothel sejtek izolálásánál mennyiben kontaminálódik a preparátum 
kisartéria, illetve venula endothél sejtekkel? 

 
Az agyi endothelsejt izolálás során a mikroér frakcióban jelen vannak mind a kisartéria mind a 
venula eredetű endothelsejtek is. Ezek a frakciók a vér-agy gát jellemzők zömét egyaránt 
mutatják, azonban az egyes fehérjék kifejeződésének mértékében különbségeket találunk [Ge és 
mtsai 2005 J Neurosci Res 79:421-427]. Így például míg a hajszálerekben a transzporterek, a 
venulákban az immunológiai funkciókhoz tartozó gének génkifejeződése magasabb [Macdonald 
és mtsai 2010 J Neurosci Res 88:1457-1474]. Az egyes érfrakciókat összehasonlítva a P-
glikoprotein efflux pumpa szintje az agyi hajszálerek endothelsejtjeiben a legmagasabb. Az 
általunk leírt és bevezetett puromicin kezelés [Perrière és mtsai 2005 J Neurochem 93:279-289] 
hatására megnő a tenyészetekben a P-glikoprotein expresszió [Perrière és mtsai 2007 Brain Res 
1150:1-13]. Elképzelhető, hogy nem csak a kontamináló egyéb sejtek, mint például a pericyták, 
hanem a kisartériákból és venulákból származó, P-glikoproteint alacsonyabban expresszáló 
endothelsejtek is elpusztulnak a kezelés hatására, és egy tisztább, nagyobb mértékben agyi 
hajszálereket tartalmazó tenyészet jön így létre. Ezt a hipotézist azonban csak további kísérletek 
tudnák igazolni. 
 

 Saját tapasztalatunk szerint az endothel-monolayerben gyakran előforduló lyukak, 
folytonosság hiány mennyiben befolyásolta a mért, illetve számított értékeket? 

 
Az agyi endothel egysejtrétegek folytonosságának ellenőrzése kulcsfontosságú a kísérletek előtt, 
után és alatt. Erre a célra funkcionális és morfológiai módszereket egyaránt használunk. 
Permeabilitási vizsgálatokhoz csak fáziskontraszt mikroszkópiával ellenőrzött konfluens 
tenyészeteket alkalmazunk, amelyeknek a rezisztenciája meghaladja a 150-200 Ohm × cm2 
értéket. A rezisztencia és a permeabilitás értékek nem egyenes arányosak, a kritikus 130 
Ohm × cm2 érték fölött a kis molekulasúlyú marker paracelluláris átjutása a rezisztencia értéktől 
független, azonban ez alatt a TEER érték alatt exponenciálisan nő a permeabilitás [Gaillard és 
mtsai 2000 Eur J Pharm Sci 12:95-102]. A kísérletek előtt a lyukakat vagy folytonossági hiányt 
tartalmazó sejtrétegeket, amelyek jelentősen magasabb permeabilitást mutatnak és 
befolyásolhatnák az eredményt ezekkel a módszerekkel ki tudjuk zárni.  
 

 A mért értékek jelentősen kisebbek az agyi capillarisok ohmikus ellenállásánál, ez 
mennyiben befolyásolta a barrier vizsgálatokat? 

 
A mai napig mindössze egy laboratórium (Kings College, London) mérései állnak rendelkezésre 
emlősön a vér-agy gát in situ elektromos ellenállásáról, amelyek patkányok agyhártya (pia 
mater) erein történtek [Butt és mtsai 1990 J Physiol 429:47-62; Butt és mtsai 1992 Brain Res 
569:100-105; Butt és mtsai 1995 Brain Res 696:145-150]. Ezeket a méréseket Butt és 
munkatársai tűelektródákkal végezték és az erek hosszát is figyelembe véve a feszültségvesztés 
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elve alapján számolták Olesen béka agy mikroereken végzett 1985 és 1989 között publikált hat 
közleménye nyomán [J Physiol 1985 361:103-113; Brain Res 1986 368:24-29; Acta Physiol 
Scand 1986 127:233-241; Acta Physiol Scand 1987 129:181-187; J Physiol 1987 387:59-68; 
Acta Physiol Scand Suppl 1989 579:1-28]. Patkányokban a pia mater erein mért ellenállás 
átlagosan 1462 Ohm × cm2 volt. A tenyészetes modelleken különféle, kereskedelmi forgalomban 
kapható, illetve egyedileg gyártott mérőműszerekkel és elektródákkal végeznek méréseket, így a 
kapott eredmények nehezen vethetők össze nem csak az in vivo hanem az egyes laboratóriumok 
által különböző eszközökkel mért in vitro adatokkal is. Az irodalom alapján a legszorosabb 
modellek ellenállása, amelyekhez elsősorban borjú és sertés agyból tenyésztett agyi 
endothelsejteket használnak, vagy folyadékáramlással tartanak dinamikus körülmények között 
sejteket, meghaladja az 1000 Ohm × cm2 értéket [Veszelka és mtsai 2011 Solubility, Delivery, 
and ADME Problems of Drugs and Drug-Candidates szerk: Tihanyi K, Vastag M, pp. 166-188]. 
Az általunk kifejlesztett és használt patkány primer sejtekből összeállított modelleken 
reprodukálható módon 300 Ohm × cm2 értéket meghaladó ellenállást tudunk mérni pálca alakú 
illetve kamra-elektróddal. Ez az érték ugyan jelentősen kisebb mint az in vivo mért TEER, 
azonban messze meghaladja a permeabilitás mérésekhez kritikus 150-200 Ohm × cm2 értéket 
[Gaillard és mtsai 2000 Eur J Pharm Sci 12:95-102], így a modell barrier vizsgálatokhoz 
megfelelő [Deli és mtsai 2005 Cell Mol Neurobiol 25:59-127]. Ezt az is igazolja, hogy a 
modellen 19 hatóanyagra mért átjutás nagyon jó korrelációt adott az in vivo mért agyi 
penetrációval [értekezés 99. oldala; Nakagawa és mtsai 2009 Neurochem Int 54:253-263].  
 

 A megnyílt TJ átengedi az albumin nagyságú jelzőanyagokat. Szabad-e az EBA 
extravazációt kizárólag transendothelialis barrier károsodás eredményének 
tekinteni? 

 
Természetesen nem zárható ki, hogy az Opponens Úr által felvetett módon, pathológiás 
körülmények között az albumin a megnyílt tight junction struktúrákon keresztül jut át agyi 
endothelsejteken. Azonban általánosságban az albumin transcytotikus markernek tekinthető. 
Caveolin-1 deficiens egereken kimutatták, hogy endothelsejtekben az albumin transzportja 
caveolák segítségével, transcytosissal történik [Tuma és mtsai 2001 J Biol Chem 276:48619-
48622]. A vér-agy gátat illetően a szakirodalom adszorptív [Abbott és mtsai 2006 Nat Rev 
Neurosci 7:41-53] vagy folyékony fázisú [Hervé és mtsai 2008 AAPS J 10:455-472] endocitózist 
ír le, mint az agyi endothelsejtekben albumint szállító, élettani körülmények között igen alacsony 
mértékű, nem-specifikus transzportfolyamatot. A közelmúltban igazolták, hogy pericyta-
deficiens egerekben a vér-agy gát megnyílás kis és nagymolekulasúlyú markerekre, köztük 
albuminra endotheliális transcytosissal történik [Armulik és mtsai 2010 Nature 468:557-561]. 
Ezt a kísérletes eredményt olyan saját megfigyeléseink is támogatják, ahol az albumin 
extravazációja emelkedett volt, míg a kis molekulasúlyú paracelluláris marker fluoreszcein 
átjutása nem változott szignifikánsan [Deli és mtsai 2000 Eur J Pharmacol 387:63-72; Ábrahám 
és mtsai 2002 Cell Mol Neurobiol 22:455-462]. 
 

 Miért nem alkalmaztak más jelzőanyagokat pl. HRP-t, ami fény és EM szinten is jól 
alkalmazható? 

 
A vér-agy gát permeabilitást számos markerrel lehet mérni, így az irodalomban leggyakrabban 
használt három jelzőanyaggal, a tormaperoxidázzal (HRP), és az általunk választott 
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jelzőmolekulákkal, a fluoreszceinnel (SF) és az Evans kék – albuminnal (EBA) is [Kaya és mtsai 
2011 Methods Mol Biol 763:369-382]. A második két marker előnye, hogy párhuzamosan is jól 
detektálhatóak és kvantifikálhatóak, és egyaránt alkalmasak morfológiai és funkcionális 
vizsgálatokra. Az is az SF és EBA alkalmazása mellett szólt, hogy in vivo kísérletekben 
sikeresen használtuk [Ábrahám és mtsai 1996 Neurosci Lett 208:85-88; Deli és mtsai 2000 Eur J 
Pharmacol 387:63-72], és ugyanazt a jelzőanyag-párt szerettük volna alkalmazni az in vitro 
kísérletekben is az összehasonlíthatóság érdekében. Az albumin emellett egy endogén molekula, 
egy olyan szérumfehérje, ami élettani körülmények között nem, míg kórállapotokban átjut a vér-
agy gáton, és hozzájárul az agyoedema és az epilepszia kialakulásához [Heinemann és mtsai 
2012 Glia 60:1251-1257]. 
 

 Mennyiben befolyásolta a számolt értékeket a monolayeren gyakran előforduló lyuk, 
(lásd a kérdést az előzőekben is), illetve a többrétegű, egymásra novo endothel sejtek 
előfordulása? 

 
Az ezzel rokon előző kérdésnél kifejtett válaszból szeretném megismételni, hogy gondosan 
kiszűrtük a lyukas egysejtréteget mutató sejttenyésztő betéteket a kísérletek előtt, így ezek a 
permeabilitási kísérleteket nem befolyásolhatták. Kórállapotokat vizsgáló kísérleteinkben, így 
LPS, bilirubin, vagy amiloid-β peptid kezelés hatására azonban gyakran látjuk az előzőleg 
folyamatos egysejtréteg felszakadozását, és ezzel párhuzamosan a permeabilitás drasztikus 
megnövekedését [Veszelka és mtsai 2007 Neurochem Int 50:219-228; Cardoso és mtsai 2012 
PLoS ONE 7:e35919; Deli és mtsai 2010 J Alzheimers Dis 22:777-794]. Primer patkány agyi 
endothelsejtekre a többrétegben való növekedés nem jellemző, csak elvétve láttunk ilyen képeket 
transzmissziós elektronmikroszkópiával. Azonban a felvetett jelenséget, hogy agyi endothel-
sejtek több rétegben egymásra nőnek, magunk is tapasztaltuk portugál partnereinkkel együtt-
működésben alacsony passzázs számú humán agyi endothelsejtekkel végzett kísérletekben. 
További vizsgálatokra lenne szükség annak felderítésére, hogy a jelenség hátterében a fajok 
közötti, vagy a primer és passzált endothelsejtek tulajdonságai között rejlő különbség áll. 
 

 Volt-e differencia a primer kultúra, és a passzált szubkultúrák között, illetve milyen 
PS értékei voltak az immortalizált endothel sejtekből kialakított kultúráknak? 

 
A primer, passzált, és immortalizált agyi endothelsejt tenyészetek permeabilitási tulajdonságai 
között az irodalmi adatokkal összhangban nagy különbségeket találtunk. Szukróz és fluoreszcein 
paracelluláris transzport markereknek az irodalomban elfogadott módon látszólagos (Papp) vagy 
endothelsejtekre számolt (Pe) permeabilitási állandóival jellemezve a rétegek áteresztőképességét 
több nagyságrend különbség mérhető ki. Primer tenyészeteken (P0-1), így a mi általunk leírt és 
használt patkány agyi endothelsejteken a paracelluláris jelzőanyagok permeabilitási állandói a 
0,2 – 2 × 10-6 cm/s sávban mozognak. Ez a tartomány megfelel az in vivo mért agyi kapilláris 
permeabilitási adatoknak [Garberg és mtsai 2005 Toxicol In Vitro 19:299-334]. Passzáláskor 
(P2-6) ez a szám mintegy egy nagyságrenddel nő (5 - 50 × 10-6 cm/s), míg az immortalizált 
sejtvonalak áteresztőképessége ennél is magasabb (10 – 214 × 10-6 cm/s). Két összefoglaló 
munkában, egy közleményben [Deli és mtsai 2005 Cell Mol Neurobiol 25:59-127] és egy 
könyvfejezetben [Veszelka és mtsai 2011 Solubility, Delivery, and ADME Problems of Drugs 
and Drug Candidates, szerk: Vastag & Tihanyi, pp. 144-165] is részletesen leírtuk és össze-
hasonlítottuk ezeket a szakirodalmi és saját kísérleteinkből származó permeabilitási adatokat. 
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 A szubkultúrákban az endo-pericyta arány változott-e? A mechanikus klónozás 
mellett használtak-e D-valin kezelést, vagy lectin jelölés után (Griffonia 
simplicifolia) FACS-szal sejtválogatást? 

 
A válasz az első kérdésre egyértelmű igen. Hat napos primer patkány agyi mikroér endothelsejt 
tenyészetekben puromicin vagy más kezelés nélkül a pericyták aránya elérheti az 50 %-ot 
[értekezés 44. oldal; Perrière és mtsai 2005 J Neurochem 93:279-289], és a pericyta - 
endothelsejt arány szubkultúrában, azaz további passzálással emelkedik. Tulajdonképpen ezt a 
jelenséget használjuk fel amikor a pericyták növekedésének kedvező körülmények között 
háromszori passzálással hozzuk létre az agyi mikroér pericyta tenyészeteket [értekezés 24. oldal; 
Kis és mtsai 2002 J Neuroendocrinol 14:283-293; Nakagawa és mtsai 2007 Cell Mol Neurobiol 
27:687-694; Nakagawa és mtsai 2009 Neurochem Int 54:253-263; Ceruti és mtsai 2011 
Neurochem Int 59:259-271]. Az Abbott és mtsai által agyi endothelsejt tenyészeteken 1992-ben 
leírt D-valin kezelést [J Cell Sci 1992 103:23-37] nem alkalmaztuk. A fluoreszcens vagy 
mágneses sejtválogatás akár lektin akár ellenanyagos jelölés után bevett módszer különböző 
endothelsejt populációk tisztítására. Sahagun és mtsai 1989-ben közölték nagy tisztaságú egér 
agyi endothelsejt tenyészetek előállítását Griffonia simplicifolia (GS) lektinnel történt jelölést 
követő fluoreszcens sejtválogatással [Am J Pathol 134:1227-1232]. Mi is pozitív jelölést kaptunk 
GS I-B4 izolektinnel primer patkány és sertés agyi endothelsejt tenyészetekben [értekezés 40. 
oldal; Deli és mtsai 1997 Drug Transport Across the Blood-Brain Barrier: In Vivo and In Vitro 
Techniques, szerk: de Boer ABG, Sutanto W, pp. 23-28 és pp. 85-89; Szabó és mtsai 1997 
Neurobiology 5:1-16], azonban a módszert nem használtuk. Ígéretes volta ellenére ez a két 
technika agyi endothelsejt tenyészetek rutinszerű előállításában érdekes módon nem vált 
elterjedtté. 
 

 A tapasztalt 120-136-330 Ω/cm2 ellenállás meglehetősen alacsony az 1800-2000 
Ω/cm2 agyi capillaris ellenálláshoz képest. A különböző, a szerző által kidolgozott 
módosításokkal mi volt a legnagyobb ohmikus ellenállása a kettős, hármas 
kultúrákban? 

 
Az általunk leírt módszerekkel előállított kettős modell esetében az astroglia sejtekkel együtt 
tenyésztett, cAMP és hidrokortizon kezelést kapott endothelsejt rétegek legmagasabb ellenállása 
700 Ohm × cm2 volt [Deli és mtsai 2010 J Alzheimers Dis 22:777-794]. Hármas modellen 
hidrokortizon kezelés mellett de cAMP kezelés nélkül is 600 Ohm × cm2 ellenállást tudtunk 
mérni (értekezés 52. oldal). Legjobb tudomásom szerint patkány agyi endothelsejt modelleken 
ilyen magas rezisztencia értékeket előttünk nem közöltek. Éredményeink érvényességének 
megerősítése, hogy az értekezés beadása óta Abbott és mtsai az általunk kifejlesztett puromicines 
módszert alkalmazva hasonlóan magas rezisztencia értékeket írtak le astroglia sejtekkel együtt 
tenyésztett patkány agyi endothelsejteken [2012 Methods Mol Biol 814:415-430]. Fontosnak 
tartom megjegyezni, ahogy Professzor Úr korábbi rezisztenciát érintő kérdéseinél is kifejtettem, 
hogy kereskedelmi forgalomban kapható EVOM műszert, pálca alakú illetve kamra-elektródokat 
használunk, így az általunk kapott mérések reprodukálhatóak. Egyetértek Tisztelt Bírálóm 
felvetésével, hogy az általunk mért ellenállás értékek az in vivo patkány és béka agyhártya 
ereken mért adatoktól, illetve az ezekkel összevethető legmagasabb, szakirodalomban közölt 
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1000-2000 Ω × cm2 ellenállás értékektől elmaradnak. Szeretném azonban felhívni a figyelmet 
arra, hogy ezeket a méréseket egyedileg gyártott és tűelektródás, vagy impedancia mérésen 
alapuló műszerekkel végezték [Veszelka és mtsai 2011 Solubility, Delivery, and ADME 
Problems of Drugs and Drug-Candidates szerk: Tihanyi K, Vastag M, pp. 166-188]. Az egyedi 
műszerekkel és tűelektródákkal végzett mérések adatai azonban csak kis felszínre adnak 
jellemzést, lokálisan változnak, és nehezen vethetők össze a standard módon mért adatokkal. 
 

 A különböző indítású ko-kultúra rendszerek között milyen különbségek voltak? 
 
Köszönöm Tisztelt Opponensem releváns kérdését, ami a tenyészetes modellek 
reprodukálhatóságának igen fontos problémáját érinti. Az agyi endothelsejtrétegek jellemzésének 
egyik legérzékenyebb módja az ellenállás mérése, így a különböző izolálásokból nyert ko-
kultúrában tartott tenyészetek összehasonlítására ezeket az adatainkat szeretném bemutatni. 
Kettős modellen astroglia sejtekkel együtt tenyésztett endothelsejt-rétegek ellenállása cAMP 
kezelés után 169 - 508 Ω × cm2 között változott. Három független kísérletben, kísérletenként 3-
16 párhuzamos mintán nyert adatok alapján a modellen mért ellenállás átlaga 196 ± 21 Ω × cm2 
(átlag ± SD) volt [értekezés 44.-45. oldal; Perrière és mtsai 2005 J Neurochem 93:279-289]. 
Hidrokortizon és cAMP kezelés után kettős modellen hat külön izolálásból származó, 84 egyedi 
tenyésztőbetéten nőtt endothel egysejtréteg rezisztencia értéke 250 - 700 Ohm × cm2 között 
változott, míg az átlaga 358 ± 41 Ohm × cm2 volt (átlag ± SD) [Deli és mtsai 2010 J Alzheimers 
Dis 22:777-794]. Hármas modellen hidrokortizon kezelés mellett cAMP kezelés nélkül két 
külön tanulmányban 388 ± 19 Ω × cm2 (átlag ± SEM, n=4) [Nakagawa és mtsai 2007 Cell Mol 
Neurobiol 27:687-694], illetve 354 ± 15 Ω × cm2 (átlag ± SEM, n=8) [Nakagawa és mtsai, 2009 
Neurochem Int 54:253-263] rezisztencia értékeket mértünk. A hármas vér-agy gát modellen 
kapott adatainkat összegezve két éves időtartam alatt 40 független izolálásból több mint 600 
tenyésztőbetéten 350 - 600 Ohm × cm2 közötti ellenállás értékeket kaptunk [értekezés 52. oldal]. 
Úgy gondolom ezek az adatok meggyőzően bizonyítják, hogy mind a hidrokortizon és cAMP 
kezeléssel kombinált kettős, és különösképpen a hármas vér-agy gát modell hosszú távon is 
egyedi izolálásoktól független, reprodukálható, magas rezisztenciájú, jó barrier funkcióval 
rendelkező patkány agyi endothelsejtrétegek előállítását teszi lehetővé. 
 

 A pericyta indukciós hatását a TJ kialakulására, komplexitására milyen adatok 
bizonyítják? A pericyta feltételezett TGFβ1 expressziójának van-e ismert hatása a 
záró kapcsolat fehérjék expressziójára? 

 
A pericyta indukció hatását eddig funckionális mérésekkel, azaz rezisztencia és permeabilitási 
adatokkal [értekezés 50.-51. oldal; Nakagawa és mtsai 2007 Cell Mol Neurobiol 27:687-694; 
Nakagawa és mtsai 2009 Neurochem Int 54:253-263], valamint az agyi endothelsejtekre 
specifikus TJ membránfehérje klaudin-5 western blottal mért expressziójának, illetve membrán-
lokalizációjának követésével igazoltuk [értekezés 52. oldal; Nakagawa és mtsai 2009 Neurochem 
Int 54:253-263]. A hármas modellen transzmissziós elektronmikroszkópiával is bizonyítottuk az 
agyi endothelsejtekben a szoros sejtközötti kapcsolatok jelenlétét [Nakagawa és mtsai 2009 
Neurochem Int 54:253-263]. Eddig nem publikált, idén szeptemberben a potsdami Signal 
Transduction in the Blood-Brain Barriers nemzetközi vér-agy gát kongresszuson bemutatott 
génexpressziós eredményeink is alátámasztják ezeket a korábban közölt adatokat. Taqman 
génarray segítségével kimutattuk, hogy a vér-agy gátra jellemző TJ fehérje klaudin-3, -5 és -11 
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mRNS szintje is megemelkedett a pericytákat is tartalmazó hármas modellben az endothel-
sejtekhez, illetve a kettős, glia-endothel ko-kultúrához képest is. Terveink között szerepel, hogy 
tübingeni együttműködő partnereinkkel, Prof. Hartvig Wolburg munkacsoportjával közösen 
további morfológiai módszerrel, mégpedig fagyasztva töréses minták elektronmikroszkópos 
vizsgálatával is tanulmányozzuk a pericyta indukció hatását a TJ komplexitásra. A TGF-β1 
közvetlen hatását agyi endothelsejtek permeabilitására, illetve TJ fehérje expressziójára mi 
magunk nem vizsgáltuk. A szakirodalomban két közlemény áll rendelkezésre ebben a témában. 
A vér-agy gát egy egyszerűbb modelljén, MBEC4 egér immortalizált agyi endothel sejtvonalon a 
TGF-β1 0,01-10 ng/ml koncentrációban 12 órás kezelést követően dózisfüggő módon 
csökkentette az endothelsejt rétegek permeabilitását [Dohgu és mtsai 2004 Cell Mol Neurobiol 
24:491-497]. A hCMEC/D3 immortalizált humán agyi endothel sejtvonalon a TGF-β1 nagyobb, 
10-50 ng/ml koncentrációban, és hosszabb, 24 órás kezelést követően fokozta a sejtrétegek 
permeabilitását, és csökkentette a klaudin-5 TJ fehérje expresszióját [Shen és mtsai Eur J Cell 
Biol 2011 90:323-332]. A különböző sejtvonalak és kísérleti körülmények alkalmazása miatt 
további kísérletekre lenne szükség a TGF-β1 hatásának tisztázásához. 
 

 A három sejt-típus kölcsönhatásai az endothel sejtréteg jobb barrier 
tulajdonságainak kimutatásán túl mit jelent? 

 
Hálás vagyok Tisztelt Bírálómnak, hogy kérdésével lehetőséget adott a hármas modellen az 
értekezés benyújtása óta kapott új génexpressziós eredményeink rövid ismertetésére. Antal 
Miklós Professzor Úr bírálatára adott válaszomban már említettem, hogy egy-, két, és 
háromsejtes in vitro vér-agy gát modellek agyi endothelsejtjeiben, valamint frissen izolált agyi 
mikroerekben egyedi TaqMan arrayk segítségével mintegy 90 olyan gént vizsgáltunk, amelyek a 
vér-agy gát működésében fontos sejtkapcsoló- és szállítófehérjéket, metabolikus enzimeket, 
valamint a jelátvivő utak egyes kulcsenzimeit kódolják. A hármas modellben az influx 
transzporterek közül magasabb glükóz- (Glut-1, -3) és monokarboxilsav (Mct-1 -3) transzporter, 
az efflux pumpák közül emelkedett P-glikoprotein, Bcrp, Mrp-1, -3, -4, -5, valamint 
megnövekedett gyógyszer metabolizáló fázis I és II enzim (Cyp2s1, Cyp2u1, Gsta3, Sult1a1) 
mRNS szinteket mértünk. Kiemelném, hogy az agyi glutamát szint szabályozásában fontos Eaat1 
és Eaat3 glutamát efflux transzporterek, valamint a nitrogén-monoxid szintetázok (Nos-1, -2, -3) 
szintje sokkal magasabb a hármas, mint a többi modellben. Adataink arra utalnak, hogy a három 
sejttípus kölcsönhatásai a barrier funkció javításán túl a vér-agy gátra jellemző egyéb 
működéseket, így az influx és efflux transzporterek, metabolikus enzimek kifejeződését is 
előnyösen befolyásolják. Ezeknek az eredményeinknek funkcionális, többek között influx 
transzporter vizsgálatokkal történő kísérletes megerősítése folyamatban van. 
 

 Patkány, majom (Macaca irus), illetve humán eredetű hármas kultúra rendszer 
összehasonlításánál melyik rendszert találták a legígéretesebbnek a barrier, illetve 
transzport vizsgálatokhoz? 

 
Az általunk vizsgált hármas kultúra rendszerek közül a patkány modell mutatta a legjobb barrier 
tulajdonságokat, ezen mértük eddig a legmagasabb ellenállást (600 Ohm × cm2; értekezés 52. 
oldal) és legalacsonyabb permeabilitást. A majom hármas modellen 350 Ohm × cm2 (értekezés 
54. oldal), míg a humán modellen 120 Ohm × cm2 (értekezés 56. oldal) rezisztencia értékeket 
kaptunk. A barrier funkcióban talált különbségeket részben az magyarázhatja, hogy a 
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modellekhez használt patkány és majom agyi endothelsejtek sejtek egészséges felnőtt állatokból 
származó primer tenyészetekből, míg a humán sejtek autopsziából származó P1-3 passzázs 
számú szubkultúrákból készültek. A legelőször előállított, ezért legtöbbet tanulmányozott 
patkány hármas modellen történt a legnagyobb számban transzport vizsgálat, ami nem csak in 
vivo permeabilitási adatokkal összevetve adott jó korrelációt (R2=0,89) [Nakagawa és mtsai 2009 
Neurochem Int 54:253-263], hanem más permeabilitási vizsgálatokra használt epithelsejtes 
modellekkel összehasonlítva is [Hellinger és mtsai 2012 Eur J Pharm Biopharm 82:430-351]. A 
majom és humán vér-agy gát modellek fontossága mellett szól, hogy Terasaki professzor 
laboratóriumából a közelmúltban publikált izolált majom és humán agyi mikroereken végzett 
kvantitatív proteomikai és mRNS vizsgálatok jelentős fajspecifikus különbségeket tártak fel a 
rágcsáló és főemlős agyi endothelsejtek között [Ito és mtsai 2011 J Pharm Sci 100:3939-3950; 
Shawahna és mtsai 2011 Mol Pharm 8:1332-1341]. Egyetértek az Opponens Úr által régóta 
képviselt állásponttal, amely saját eredményeiken alapszik, hogy az orvosi kutatások számára a 
legmegfelelőbb a humán modell a vér-agy gát tanulmányozására [Nagy és mtsai 2005 Cell Mol 
Neurobiol 25:201-210]. A gyógyszertranszport vizsgálatok speciális igényeihez igazodó magas 
rezisztenciájú humán ko-kultúra modell ugyan még nem áll rendelkezésre, de reméljük további 
kutatásaink hozzájárulhatnak ennek a területnek szakmai fejlődéséhez. 
 

 Milyen mechanizmus állhat az SP54 hatása mögött? Az ismert, hogy a töltés 
viszonyok meghatározzák az endothel sejtek barrier működését, az erősen pozitív 
töltésű protamin szulfát megnyítja a vér-agy gátat, a heparin ezzel ellentétes hatású. 
(Nagy et al.: Charge–related alteration of the cerebral endothelium. Lab. Invest. 1983, 
49:662)  Az SP54 negatív töltése játszik itt szerepet? 

 
Köszönöm, hogy Tisztelt Opponensem rámutatott, hogy az értekezésnek a pentozán klinikai 
használatára vonatkozó megfogalmazása nem pontos. A pentozán-poliszulfát fokozza a szervezet 
endogén fibrinolitikus potenciálját, és gátolja a thrombus-képződést fibrinolitikus és az 
antithrombin III-tól független antikoaguláns hatásánál fogva, ezért Magyarországon az SP54 
elsősorban mint vasoprotectiv szer használatos, artheriosclerosis, és thrombotikus eredetű 
érbetegségek subacut és krónikus állapotainak kezelésére, illetve megelőzésére 
(www.pharmindex.hu). Teljesen egyetértek Bírálóm megjegyzésével, hogy az SP54 nem 
tekinthető klasszikus véralvadásgátlónak; antikoaguláns hatása a heparinénak mindössze 
egytizede [Maffrand és mtsai 1991 Semin Thromb Hemost 17(Suppl2):186-198]. Terjedelmi 
okokból a pentozán lehetséges hatásmechanizmusának eredeti közleményünkben leírt 
részletesebb ismertetésétől [Veszelka és mtsai 2007 Neurochem Int 50:219-228] az értekezésben 
eltekintettem, ezt szeretném most pótolni. A pentozán LPS-sel kezelt agyi endothelsejteken 
kifejtett protektív hatásában feltételezésünk szerint több mechanizmus is szerepet játszhat. A 
pentozán gátolja a protein kináz A és C, szerin proteáz és mátrix metalloproteináz enzimeket 
[Ghosh 1999 Semin Arthritis Rheum 28:2112-2167], amelyek LPS hatására agyi 
endothelsejtekben aktiválódhatnak. A védőhatás másik eleme lehet, hogy a pentozán antioxidáns, 
és így csökkentheti az LPS kezelés hatására megemelkedett szabad oxigéngyök termelődést 
[értekezés 63. oldal, Veszelka és mtsai 2007 Neurochem Int 50:219-228]. Az agyi endothelsejtek 
luminális felszínének töltése a legnegatívabb az érpályában, és ahogy Professzor Úr protaminnal 
végzett kísérletes munkái is igazolták, ez a glikokalixból eredő negatív töltés fontos eleme a vér-
agy gát barrier funkciójának. Ebből a gondolatmenetből kiindulva mi is feltételeztük eredeti 
közleményünk diszkussziójában, hogy a pentozán-poliszulfát negatív töltése szerepet játszhat az 
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agyi endothelsejt barrier funkciójának megvédésében. A pentozán védőhatását közvetlenül is 
kimutatták a protaminnal károsított húgyhólyagfelszín barrier működésére [Nickel és mtsai 1998 
J Urol 160:612-614], azonban agyi endothelsejtek felszíni töltés viszonyaira a pentozán 
közvetlen hatását eddig nem vizsgálták. A közelmúltban Dr. Kittel Ágnessel együttműködésben 
alcián kék festéket használva beállítottuk tenyésztett agyi endothelsejtek feszínén a glikokalix 
elektronmikroszkópos vizsgálati módszerét. Terveink között szerepel, hogy a pentozán hatását 
kísérletesen is vizsgáljuk a töltés viszonyokra. 
 
A gyulladásos citokin TNFα újszülött sertések intra-caroticus bevitelével a vér-agy gát 
károsodását okozza, amelyet szerin proteáz gátló előkezeléssel ki lehetett védeni. 

 A mechanizmus kifejtésével adós marad a disszertáció. 
 
A szerin proteáz gátlást a TNF-α által fokozott vér-agy gát permeabilitásra állatkísérletes 
modellen a következő gondolati szál mentén vizsgáltuk meg [értekezés 64. oldal]. Egyrészt 
addigra már igazolták, hogy fehérvérsejtek, endothelsejtek és az agy sejtjeinek szabad 
oxigéngyök termelése részt vesz a TNF-α által létrehozott agyi károsodásokban [Feuerstein és 
mtsai, 1994 Cerebrovasc Brain Metab Rev 6:341-360], másrészt együttműködő partnereim 
korábbi munkáiban a vízoldékony, nem toxikus, irreverzibilis szerin proteáz gátló 4-(2-
aminoetil)benzénszulfonil-fluorid (AEBSF; Pefabloc) hatékonyan gátolta a fehérvérsejtek TNF-α 
által indukált szabad oxigéngyök termelését [Megyeri és mtsai 1995 Immunology 86:629-635]. 
Kísérleteink elsőként igazolták az AEBSF protektív hatását TNF-α kezeléssel létrehozott vér-agy 
gát megnyílásban [értekezés 64. oldal; Megyeri és mtsai 1999 Eur J Pharmacol 374:207-211]. 
Ahogy azt ezen közleményünk diszkussziójában leírtuk, a paracelluláris transzport 
fokozódásának szelektív gátlása miatt arra következtettünk, hogy az AEBSF elsődlegesen a TJ 
megnyílásra fejtheti ki kedvező hatását eredeti feltételezésünk, a szabadgyökök szintjének 
csökkentése mellett. Érvelésünket a Professzor Úr laboratóriumából származó eredményekkel 
támasztottuk alá: három szerin proteáz, a thrombin, a plazmin, és az urokináz tenyésztett agyi 
endothelsejtek kontrakcióját hozta létre [Nagy és mtsai 1995 Stroke 26:265-270], ez alapján 
feltételeztük, hogy ezek az enzimek hozzájárulhatnak a vér-agy gát paracelluláris megnyílásához 
modellünkön. Későbbi munkák igazolták is, hogy az agyi ereket körülvevő extracelluláris mátrix 
szerkezeti átrendeződésében (remodelling) a szerin proteáz urokináz, részben a mátrix 
metalloproteinázok, különösképpen az MMP-9 aktiválásával, fontos szerepet játszik [review: 
Lakka és mtsai 2005 Brain Pathol 15:327-341; Zhao és mtsai 2008 Biochem Biophys Res 
Commun 369:1215-1220]. A mechanizmus megértéséhez hozzájárultak azok a közlemények is, 
amelyekben leírták, hogy a TNF-α hatására megemelkedik az agyban, illetve a neurovaszkuláris 
egység sejtjeiben az MMP-9 szintje, ami az agyi mikroerek bazális membránjának és az 
endothelsejtek közötti kapcsolatok fehérjéinek hasításával fokozza a vér-agy gát permeabilitását 
[Reyes és mtsai 2009 J Neurosurg 110:1218-1226; Tsuge és mtsai 2010 Microbiol Immunol 
54:417-424; Takata és mtsai 2011 J Neuroinflammation 8:106]. Úgy vélem ezek a munkák is 
megerősítik az 1999-ben a hatásmechanizmussal kapcsolatban leírt feltételezésünket, valamint 
bizonyítékai eredményeink érvényességének. 
 

 A toxoplasma neuro-inváziójában milyen dendritikus sejtek vesznek részt? 
 
A dendritikus sejtek sejtfelszíni CD (cluster of differentiation) membrán-antigén expressziójuk 
alapján számos alcsoportra bonthatók. A CD11c, CD11b, CD4, és CD8 antigének mintázata 
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alapján a dendritikus sejtek 3 fő csoportjának a klasszikus vagy myeloid DC (cDC vagy mDC), a 
plasmacytoid DC (pDC), és monocytákból kialakuló ún. Tip-DC sejteket tekinthetjük [Cortez-
Retamozo és mtsai 2012 J Innate Immun 4:411-423]. A dendritikus sejtek alcsoportjainak 
elkülönítésében általánosan használt a β2-integrinek családjába tartozó CD11b (komplement 
receptor 3, CR3) és CD11c (komplement receptor 4, CR4) antigén. A toxoplasma neuro-invázió-
jának kísérletes modellezésekor az általános fehérvérsejt marker CD45 (receptor C típusú fehérje 
tirozin foszfatáz) pozitív mononukleáris fagocita sejtek további jellemzését ezért ezzel a két 
markerekkel végeztük [értekezés 69-70. oldal; Lachenmaier és mtsai 2011 J Neuroimmunol 
232:119-130]. Eredményeink alapján a T. gondii vér-agy gáton való átjutásában a legnagyobb 
mértékben a perifériás vérből szeparált CD45+/C11bc+ sejtek vettek részt [értekezés 69-70. 
oldal]. Ez a populáció klasszikus, antigén-prezentáló, myeloid dendritikus sejtnek (cDC vagy 
mDC) tekinthető [Miller és mtsai 2007 Ann N Y Acad Sci 1103:179-191]. 
 

 A peroxidok, hidroxil, peroxinitrit milyen hatással van a záró sejtkapcsolatokra? 
Közvetlen endothel sejtpusztulást nem eredményeznek a peroxidok? 

 Mennyire reverzibilis a menadion hatás? 
 
A szabad oxigéngyökök hatását vizsgáló cikkünk publikálásakor [Imaizumi és mtsai 1996 
Neurochem Int 29:205-211] ugyan már ismert volt az első TJ fehérje, az okkludin [Furuse és 
mtsai 1993 J Cell Biol 123:1777-1788], de csak a cikkünk megjelenését követő évben írták le 
először szerepét agyi endothelsejtekben [Hirase és mtsai 1997 J Cell Sci 110:1603-1613], míg a 
klaudin-5 hiányában bekövetkező vér-agy gát permeabilitás fokozódást 2003-ban közölték [Nitta 
és mtsai 2003 J Cell Biol 161:653-660]. Ugyan mi még csak funkcionálisan, azaz rezisztencia 
méréssel igazoltuk a sejtközötti kapcsolatok gyengülését, és nem tudtuk vizsgálni az egyedi 
junkcionális fehérjék változását szabad oxigéngyökök által létrehozott oxidatív stresszben, de 
azóta sokan kimutatták, hogy azok közvetlenül is képesek az agyi endothelsejtek közötti szoros 
kapcsolatok károsítására. Szuperoxid, hidrogénperoxid és hidroxil gyökök hatására agyi 
endothelsejtek szoros kapcsolataiban átrendeződött és drasztikusan lecsökkent az okkludin és a 
klaudin-5 mennyisége RhoA és foszfoinozitol-3 kinázok által mediált módon [Schreibelt és 
mtsai 2007 FASEB J 21:3666-3676]. A peroxinitrit és hidrogénperoxid hatására fokozódott az 
agyi endothelsejtek permeabilitása, aktiválódtak a matrix metalloproteinázok, megnőtt a bazális 
membrán fehérjéinek emésztése, és az okkludin, klaudin-5 és ZO-1 TJ fehérjék foszforilációja 
[Haorah és mtsai 2007 J Neurochem 101:566-576]. 
Professzor Úr helyesen mutatott rá, hogy a szabadgyökök dózis-függő módon az endothelsejtek 
pusztulását is eredményezhetik. Közleményünkkel egy időben Gobbel és mtsai leírták, hogy a 
szuperoxid és a peroxinitrit külön-külön, és egymás hatását fokozó módon is toxikusak patkány 
agyi endothelsejtekre [1997 J Pharmacol Exp Ther 282:1600-1607]. Ezt a megfigyelést azóta 
számos más csoport is megerősítette. 
Lagrange és mtsai közleményünk után 3 évvel igazolták, hogy a menadion permeabilitást fokozó 
hatása RBE4 agyi endothelsejtvonalon dózis-függő és 100 µM koncentrációban 30 perc kezelést 
követően reverzibilis [1999 Free Radic Biol Med 27:667-672]. A menadion hatásának dózis-
függését a közelmúltban mi is megerősítettük impedancián alapuló, valós idejű mikro-
elektronikus sejtérzékeléssel. Az új kinetikai adatok alapján astroglia sejteken 24 órán át 
vizsgálva 1 µM mendion még nem befolyásolja szignifikánsan, 5 µM jelentősen lecsökkenti a 
sejtek életképességét; míg 20 µM a sejteket 2,5 óra alatt elpusztítja. Terveink között szerepel, 
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hogy ezzel az új technikával is megvizsgáljuk primer agyi endothelsejteken a menadion hatás 
dózis-függésének és reverzibilitásának kinetikáját. 
 
A glutamát hatását vizsgálták az okkludin fehérjék expresszálódására. A hipotézis szerint 
ischaemiás stroke-ban a károsodott vér-agy gát megnyílás közvetlen kapcsolatban van az 
endothel sejtek glutaminsav receptorainak aktiválódásával. A feltételezést az okkludin festődés 
elegánsan igazolta. 

 Mi a feltételezett mechanizmus? 
 Más laterál-membrán fehérje változott-e? 
 Van-e a glutamát receptoroknak polaritása, a parenchima oldalon kialakuló 

glutamát toxicitás hogyan hat az erek lumenét bélelő endothel sejtekre? 
 
Glutamát kezelés hatására nem csak az okkludin expressziója csökkent agyi endothelsejtekben, 
hanem a foszforilációja is megváltozott, ahogy azt eredeti közleményünkben részletesen leírtuk 
[András és mtsai 2007 J Cereb Blood Flow Metab 27:1431-1443]. Az okkludin tirozin 
foszforilációja NMDA-receptor szabályozta módon fokozódott, míg treonin foszforilációja 
AMPA/kainát receptor mediálta úton csökkent. Az okkludin foszforilációs állapota közvetlenül 
befolyásolni tudja a szoros kapcsolatok működését, ezért a paracelluláris permeabilitás 
növekedését ezzel hoztuk összefüggésbe. Mivel a glutamát receptorok stimulálása számos kináz, 
így a MAP, Src és CaM kinázok aktivációját is eredményezi, ezeknek az agyi endothelsejtekben 
jelen lévő és a TJ fehérjék foszforilációjában részt vevő enzimek szerepét feltételeztük 
közleményünk diszkussziójában. Eredményeink érvényességét igazolja, hogy a rákövetkező 
évben Kuhlmann és mtsai megerősítették a glutamát permeabilitást fokozó hatását agyi endothel-
sejteken [2008 Life Sci 82:1281-1287]. Feltételezésünkkel egybecsengő módon kísérleteikben az 
intracelluláris kalcium szint emelkedését, a szabad oxigéngyökök termelődésének fokozódását és 
a CaM kinázok downstream effektorának, a miozin könnyű lánc (MLC) kináz foszforilációját 
írták le agyi endothelsejtekben, mint a glutamát hatásmechanizmusának elemeit. 
Közleményünkön kívül az irodalomban nincs adat a glutamát közvetlen hatásáról más endo-
theliális sejtkapcsoló fehérjére. A közelmúltban Beard és mtsai leírták, hogy a vérben meg-
emelkedett homocisztein szint NMDA-receptor függő módon fokozza a vér-agy gát 
átjárhatóságát, csökkenti a klaudin-5 mennyiségét és a β-catenin membrán lokalizációját agyi 
mikroerekben [2011 Blood 118:2007-2014]. Ezek az adatok arra utalnak, hogy a glutaminsav 
megváltoztathatja más sejtkapcsoló membránfehérjék kifejeződését is, azonban erre egyelőre 
nincs további kísérletes bizonyíték. 
Rajtunk kívül is számos csoport igazolta glutamát receptorok gén-, és fehérjeszintű kifejeződését. 
Immunhisztokémia mellett fluoreszcens sejtválogatással is bizonyították agyi endothelsejteken 
az ionotróp és metabotróp glutamát receptorok jelenlétét [Beard és mtsai 2012 Vascul Pharmacol 
56:159-167], ami egyértelműen membrán-lokalizációt jelez, azonban a receptorok polaritására 
vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat. Sharp és mtsai az NMDA-R1 aszimmetrikus, apikális 
lokalizációját írta le a vér-liquor gátat fenntartó choroid plexus epithelsejtekben és az agy-liquor 
határfelületen elhelyezkedő neuroepitheliális (ependyma) sejtekben [2003 BMC Neurosci 4:28]. 
Ugyanabban az évben humán agyi endothelsejteken is igazolták NMDA receptor altípusok 
jelenlétét és funkcionalitását, azonban munkájukban nem közöltek adatot a receptorok membrán-
lokalizációjának polaritásáról [Sharp és mtsai 2003 Am J Physiol Heart Circ Physiol 285:H2592-
H2598]. A glutamát transzporterek (EAAT1-4) esetében igazolták agyi endothelsejtekben az 



12 
 

aszimmetrikus, abluminális membránon való elhelyezkedést [O’Kane és mtsai 1999 J Biol Chem 
274:31891-31895]. 
Az agyi interstitialis térben felhalmozódó glutamát eléri az agyi endothelsejteket, hiszen az 
abluminálisan elhelyezkedő glutamát transzportereik a vér-felé való pumpálással szabályozzák a 
glutaminsav szintet, sőt ennek a mechanizmusnak, mint neuroprotektív stratégiának ígéretes 
lehet a kiaknázása idegrendszeri betegségek terápiájában is [Leibowitz és mtsai 2012 Int J Mol 
Sci 13:10041-10066]. Immunhisztokémiai vizsgálataink során a luminalis oldalon, a 
permeabilitási kísérletekben mindkét oldalán kezeltük az agyi endothelsejteket glutamáttal 
[értekezés 73. Oldal], Eredményeink alapján feltételezzük, hogy a receptorok mind a luminális, 
mind az abluminális membránon jelen vannak, így a glutamát a parenchyma oldalán is kifejtheti 
hatását. A glutamát receptorok altípusainak polarizált elhelyezkedése agyi endothelsejtekben 
klasszikus morfológiai módszerekkel, például immunelektronmikroszkópiával, illetve 
funkcionálisan további permeabilitási kísérletekkel lenne igazolható: a glutamát szelektív 
abluminális expozíciója is vizsgálható lenne vér-agy gát modellünkön. A parenchyma oldalán 
agyi endothelsejtekre kifejtett pathológiás hatást több tanulmány is megerősíti. Elsőként írtuk le 
csonkolt tau fehérje esetében agyi endothelsejtek permeabilitásának fokozódását szelektív 
abluminális expozícióra [értekezés 95-96. oldal], míg az amiloid peptidek toxikus hatását mind a 
luminális, mind az abluminális oldal felől is igazolták [Strazielle és mtsai 2000 J Neuropathol 
Exp Neurol 59:29-38]. 
 
Az agyi endothel sejtekben a P-glikoprotein efflux pumpa működésére hatással van a tPA, amit 
rhodamin-123 felhalmozódással mértek. Érdekes megfigyelés volt, hogy a PAI-1 ezt a hatást 
nem védte ki, ugyanakkor az efflux pumpa működésének fokozásával, forbolészter (PMA) 
kezeléssel ez a hatás kivédhető volt. 

 Az efflux pumpa gátlás és a vér-agy gát károsodás összefüggése nem világos. 
 Érdekes lett volna a tPA már bizonyított barriert károsító mechanizmusait is ezzel 

párhuzamosan vizsgálni, így az MMP-9 aktivációt, vagy a VEGF expresszio 
változását és a G-protein NK-1 tachykinin receptor aktivációt mérni. 

 
Örülök a lehetőségnek, hogy az értekezésben terjedelmi okok miatt nem részletezett vér-agy 
gáton található efflux pumpák működésének neuropathológiai összefüggéseit bővebben 
tárgyalhatom. A vér-agy gát efflux transzporterei, többek között a P-glikoprotein kulcsszerepet 
játszanak az agyi homeosztázis fenntartásában a potenciális neurotoxinok távoltartásával és agyi 
fehérjék, metabolitok interstitialis szintjének szabályozásával [értekezés 9. oldal; Bartels 2011 
Curr Pharm Des 17:2771-2777]. Az agyi mikroerek aktív efflux pumpáinak gátlása, vagy azok 
csökkent működése ebből következően a vér-agy gát homeosztatikus működésének 
károsodásaként fogható fel, ami másodlagos idegsejt pusztulást eredményez. A vér-agy gát aktív 
efflux pumpái közül a P-glikoprotein elégtelen működését kimutatták neurodegeneratív 
kórképekben, így Alzheimer-kórban is [Vogelgesang és mtsai 2011 Curr Pharm Des 17:2778-
2786]. Igazolták, hogy a β-amiloid peptidek szubsztrátjai több efflux pumpának, így a P-gliko-
proteinnek (ABCB1), és a BCRP (ABCG2) transzporternek is; a vér-agy gát csökkent efflux 
pumpa működése tehát nem csak hozzájárul, de alapvető mechanizmusa a kóros fehérje-
aggregátumok agyi felhalmozódásának az Alzheimer-kór kialakulásának neurovaszkuláris 
hipotézise szerint [Zlokovic 2008 Neuron 57:178-201]. Parkinson-szindrómákban, így 
Parkinson-kórban, progresszív supranuclearis bénulásban (PSP), és multiszisztémás atrophiában 
(MSA) szenvedő betegekben is kimutatták pozitron emissziós tomográfiával a P-glikoprotein 
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csökkent működését, az izotóppal jelzett ligandok felhalmozódását a betegség szempontjából 
fontos középagyi régióban [Bartels és mtsai 2008 J Neural Transm 115:1001-1009]. A vér-agy 
gát csökkent efflux pumpa működése megnöveli az agyi toxinok szintjét, és így hozzájárulhat a 
parkinsonismus kialakulásához: a P-glikoprotein (ABCB1) génjének polimorfizmusa jó példája 
annak, hogy a genetikai prediszpozíció környezeti hatásokkal, elsősorban gyomirtószerek 
expozíciójával együtt hogyan vezet a Parkinson-kór kialakulásának fokozott kockázatához 
[Westerlund és mtsai 2009 Parkinsonism Relat Disord 15:422-424].  
Egyetértek a Professzor Úr felvetésével, hogy érdekes és logikus lett volna az exogén tPA ma 
már bizonyított barrier károsító hatásait is tanulmányozni agyi endothelsejtekben a P-gliko-
protein működésen felül. Vizsgálataink idején az extracelluláris exogén tPA agyi endothel-
sejtekre kifejtett hatásáról nem álltak még rendelkezésre adatok [Del Zoppo és mtsai 1998 J 
Neurol Neurosurg Psychiatry 65:1-9]. Japán együttműködő partnereimmel a 2000-2001 közötti 
időszakban előkísérletekben tanulmányoztuk a rekombináns tPA hatását tenyészetes vér-agy gát 
modellen a barrier funkcióra hypoxia/reoxigenációt követően valamint önállóan, és fokozott 
permeabilitást mértünk ki mindkét esetben. Eredményeink azonban végül nem kerültek közlésre; 
hazatérésem után pedig más kutatási témák és pályázatok kerültek előtérbe, így ezt a munkát 
nem folytattam. Azóta a szakirodalomban számos közlemény jelent meg a témában, így az első 
közleményt a rekombináns tPA MMP9 aktiváló hatásáról agyi endothelsejtekben 2003-ban, két 
évvel munkánk közlése után publikálták [Wang és mtsai 2003 Nat Med 9:1313-1317]; a tPA 
hatását lézer-mikrodisszekcióval az ischemiás penumbrából thrombolízist követően izolált agyi 
mikroerek VEGF szintjére pedig 2007-ben írták le [Zhang és mtsai 2007 Arterioscler Thromb 
Vasc Biol 27:2470-2475].  
Turner és mtsai a közelmúltban két közleményben [2011 Brain Res 1393:84-90; 2012 
Neuroscience 220:1-10] igazolták az NK1-tachykinin receptor antagonista N-acetil-L-triptofán 

kedvező hatását ischaemiás stroke állatmodelljén agyoedemára, vér-agy gát permeabilitásra, 
funkcionális neurológiai deficitre; tPA együttes alkalmazásával pedig ezeken felül az agyi 
haemorrhagiás szövődményekre és mortalitásra. Stroke-ban leírták cerebrovaszkuláris 
endotheliumon az NK1-tachykinin receptorok átmeneti kifejeződését [Stumm és mtsai 2001 J 
Neurosci 21:798-811], és az NK1 receptor jelenlétét tenyésztett agyi endothelsejteken is 
igazolták [Chappa és mtsai 2006 Pharm Res 23:1201-1208]. Opponensem felvetése, az NK1-
tachykinin receptorok tPA kezelést követő tanulmányozása agyi endothelsejteken azért is 
izgalmas lenne, mert a receptor aktivációt ebben a kísérleti paradigmában még nem vizsgálták.  
 
Tamoxifen származékkal (DPPE) végzett vizsgálatokban az endothel sejtekben a hisztamin hatás 
gátlásával igyekeztek kivédeni a 4 ér lekötéses stroke modellben a vér-agy gát károsodást. Ez 
nem sikerült, sőt maga a DPPE is barrier károsodást okozott. 

 A két jelzőanyaggal végzett barrier zavar lokalizációs és időbeli alakulása nehezen 
értelmezhető. 

 Az eredmények magyarázatával adós maradt a tanulmány. 
 
A DPPE-vel (új, generikus nevén tezmilifénnel) végzett patkány kísérletekben a vér-agy gát 
permeabilitásának funkcionális vizsgálata során nátrium fluoreszceint használtunk paracelluláris, 
míg Evans-kékkel jelölt albumint transzcelluláris markernek. Ezen markerek felhasználhatóságát 
in vivo és in vitro vér-agy gát vizsgálatokban már a korábbiakban elemeztem. Elismerem, hogy a 
három kísérleti elrendezésben (DPPE hatás dózis-függése, DPPE hatás idő-függése, és a DPPE 
hatása 4 ér lekötéses agyi ischaemia-reperfusio modellen) kimutatott barrier funkció zavarának 
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lokalizációs és időbeli alakulása számos meglepetéssel szolgált és nem könnyen értelmezhető. 
Joó Ferenc és munkatársai vizsgálataiból jól ismert volt a hisztamin agyoedema okozó hatása 
különféle állatmodelleken [Dux és mtsai 1984 Neuroscience 12:951-958, 1987 Neuroscience 
76:317-321, 1988 Acta Neuropathol 76:484-488; Sztriha és mtsai 1987 Neurosci Lett 75:334-
338; Joó 1993 Funct Neurol 8:243-250; Tósaki és mtsai 1994 Eur J Pharmacol 264:455-458]. 
Mindezek alapján azt feltételeztük, hogy a DPPE, mint a hisztamin intracelluláris kötőhelyének 
antagonistája is protektív hatású lesz, de a 4 ér okklúziós agyi ischaemia-reperfusio modellen 
végzett kísérleteinkben nem sikerült védő hatást kimutatni [Németh és mtsai 1998 Eur J Pediat 
Surg 8:216-219; Deli és mtsai 2000 Eur J Pharmacol 387:63-72]. Ezután vizsgáltuk meg a DPPE 
hatás dózis- és időfüggését felnőtt patkányokon, amelyben meglepetésünkre az derült ki, hogy a 
DPPE egyértelműen és tartósan fokozta az albumin marker vér-agy gát permeabilitását, míg a 
nátrium fluoreszcein permeabilitása nem változott vagy éppen csökkent az agykéregben, míg a 
többi vizsgált agyterületen is legfeljebb csak átmenetileg fokozódott [értekezés 75-76. oldala; 
Deli és mtsai 2000 Eur J Pharmacol 387:63-72]. Érdekes módon ez a hatás nagyon hasonlít 
ahhoz, amit hisztamin adásakor láttunk korábban borjú agyi endothelsejtek és patkány astroglia 
sejtek in vitro rekonstruált vér-agy gát modelljén, ahol az albumin permeabilitás jelentős 
emelkedése mellett a szukróz és inulin transzport változatlan volt [Deli és mtsai 1995 Inflam Res 
44(Suppl I):S56-S57]. Ez arra utalhat, hogy a hisztamin – esetleg intracelluláris hisztamin 
kötőhelyén keresztül – úgy fokozza a vér-agy gáton keresztüli makromolekuláris transzportot, 
hogy a szoros zárókapcsolatok épségét nem változtatja meg jelentősen. 
A DPPE adagolással kapott eredmények magyarázatát illetően az intracelluláris hisztamin 
kötőhelyen keresztüli hatás lehet az elsődleges [Brandes és mtsai 1990 Biochem Pharmacol 
40:1677-1681]. A molekula azonban sokoldalú hatásáról ismert, és ligandja lehet a 
mikroszomális citokróm P450-nek és az antiösztrogén kötőhelyeknek [Brandes és mtsai 1998 J 
Cell Biochem 69:233-243], valamint a szigma receptoroknak [Carmer és Toorop 1988 Gen 
Pharmacol 30:195-205], és módosíthatja a sejtek arachidonsav metabolizmusát is [Brandes és 
mtsai 2008 Hum Exp Toxicol 27:143-147]. A DPPE hatását az elmúlt években in vitro vér-agy 
gát modellen is megvizsgáltuk munkatársaimmal: terápiás szintet jóval meghaladó 
koncentrációban az endothelsejtekre toxikus hatást fejtett ki, csökkentette az egysejtrétegek 
barrier integritását, gátolta az MRP-1 efflux pumpa aktivitását, csökkentette a folyékony fázisú 
endocitózist, a vazoaktív mediátor NO termelődését, kis koncentrációban növelte a sejtek cAMP 
termelődését és számos TJ fehérje, ABC transzporter és metabolikus fehérje RNS szintű 
expresszióját negatív irányba regulálta [Walter és mtsai 2012 kézirat előkészületben]. A DPPE 
kemopotencírozó és új tipusú antihisztamin hatású szerként eljutott a humán gyógyszerfejlesztés 
3. fázisába, de ott metasztatikus emlőtumoros betegeken hatása nem volt megerősíthető. 
Hatásmechanizmusának részleteiről változatlanul kevés a nyilvánosan publikált adat. 
 
SHRSP állatmodell 

 A vérnyomásértékek közlése nélkül nehéz értelmezni a kapott eredményeket. 
 A hullámzó vérnyomás értékeknél a hirtelen vérnyomás emelkedés, az 

autóregulációs küszöb gyors meghaladásával okoz károsodást. Erre vonatkozóan 
történt-e meres? 

 Az inter-endotheliális záró kapcsolatok “szétszakadását” tenzió kiugrásakor HRP 
jelzőanyaggal már dokumentálták (Nagy és mts. Acta Neuropathol. 1983). A 
mechanizmusra vonatkozóan milyen új információt jelentett az adott kísérlet? 
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Ebben a kísérlet-sorozatban átmeneti előagyi ischaemiát váltottunk ki magasvérnyomású 
patkányokban mindkét oldali arteria carotis communis 10 perces leszorításával és a vér-agy gát 
permeabilitását 30 perccel, 6 és 24 órával, valamint 5, 7 és 28 nappal a reperfusio kezdete után 
vizsgáltuk. A stroke-ra hajlamos spontán magasvérnyomású patkány (SHRSP) állatmodellt közel 
40 éve írták le Okamoto és mtsai [1974 Circ Res 34-35(Suppl I):I143-I153] és jelenleg a 
PubMed több mint 1350 közleményt tart számon ezen az modellen. A humán magasvérnyomás 
betegség kialakulására emlékeztető SHRSP állatmodell széleskörű ismertsége, valamint a 
rendelkezésre álló terjedelem korlátozott volta miatt az értekezésben valóban nem tüntettem fel a 
kontroll Wistar-patkányokhoz (144±7 Hgmm; átlag±standard hiba; n=10) képest szignifikánsan 
(P<0,001) magasabb vérnyomású SHRSP-állatokon (269±3 Hgmm; átlag±standard hiba; n=36) 
mért adatokat. Ezek a – 16 hetes állatokra az irodalomban közölt adatokkal jó egyezést mutató – 
vérnyomás-értékek az értekezést megalapozó közleményben rendelkezésre állnak [Ábrahám és 
mtsai 2002 Cell Mol Neurobiol 22:455-462]. 
A kísérlet folyamán az ischaemia-reperfusio okozta vér-agy gát változásokat szerettük volna 
meghatározni magasvérnyomású patkányokban. Ugyan az ischaemia idején a 
vérnyomásértékeket – más élettani paraméterekhez hasonlóan – nyomon követtük, jelen 
vizsgálatnak nem lehetett a feladata az akut vérnyomás-változásokkal összefüggő agyi 
autoregulációs mechanizmusok károsodásának vizsgálata, amit egyébként SHRSP állatokon 
1976 óta széles körben feltártak már alaphelyzetben és agyi ischaemia során is [Fujishima és 
Omae 1976 Experientia 32:1019-1021; Fujishima és Omae 1976 Experientia 32:1021-1022; 
Baumbach és Heistad 1988 Hypertension 12:89-95]. Smeda és mtsai [1999 J Hypertens 17:1697-
1705] vizsgálatai azt mutatták, hogy a 10 hetes SHRSP állatokban megtartott az agyi vérátfolyás 
autoregulációja egészen a 200 Hgmm sávig, míg 13 hetes korra a hypertensiós patkányok az 
autoreguláció képességét már elvesztették. Mindezek alapján azt gondolom, hogy a Bíráló Úr 
kérdésében szereplő mechanizmusnak kísérleteink során nem lehetett döntő szerepe. 
Az 1970-es évek elejétől kezdve igen sok morfológiai vizsgálat foglalkozott az akut 
vérnyomáskiugrás vér-agy gát károsító hatásaival [Giacomelli és mtsai 1970 Am J Pathol 
59:133-160; Johansson és mtsai 1970 Acta Neuropathol 16:117-124; Sonkodi és mtsai 1970 Br J 
Exp Pathol 51:448-452; Westergaard és mtsai 1977 Acta Neuropathol 37:141-152; Dinsdale 
1978 Adv Neurol 20:341-346]. Természetesen jól ismerem és nagyra értékelem Nagy Zoltán 
Professzor Úr és munkatársai alapvető fontosságú munkáit is [1979 Acta Neuropathol 48:45-53; 
1979 J Comp Neurol 185:579-585], amelyekben a szoros zárókapcsolatok megnyílását mutatták 
ki akut magasvérnyomás-modellekben, ahol a vérnyomáskiugrást egy szimpatomimetikum, a 
metaraminol intravénás adagolásával vagy fiziológiás sóoldat nagy sebességű intracaroticus 
infúziójával hozták létre. A SHRSP krónikus magasvérnyomású állatmodelljén Lippoldt és 
munkatársai [2000 Brain Res 885:251-261] végezték el a vér-agy gát részletes morfológiai 
vizsgálatát, amit értekezésemben és az eredeti dolgozatban is idéztem. Ők 13 hetes SHRSP 
patkányokban az interendothelialis szoros zárókapcsolatok szerkezeti átépülését mutatták ki 
fagyasztva tört metszeteken, miközben a klaudin-1, klaudin-5, és ZO-1 expresszió és a lantán 
nitrátra vizsgált permeabilitás változatlan maradt, míg az agyat tápláló glukóz traszporter-1 vér-
agy gát polaritása jelentősen károsodott. A jelen kísérlet során a krónikusan magasvérnyomású 
patkányok átmeneti agyi ischaemiája után kialakuló vér-agy gát változásokra fókuszáltunk és 
nem végeztünk elektronmikroszkópos morfológiai vizsgálatot. A munkában közölt legfontosabb 
új információ az, hogy jelentős mértékű albumin extravazáció volt kimutatható 6 és 24 órás 
reperfúzióban minden vizsgált agyterületen, miközben a paracelluláris marker kiinduláskor már 
emelkedett permeabilitási értéke nem növekedett szignifikánsan tovább. Külön kiemelném, hogy 
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az agyszövetbe jutott albumin, más szérumfehérjékhez hasonlóan, egyértelműen neurotoxikus 
hatásúnak bizonyult állatkísérletekben [Hassel és mtsai 1994 Neurosci Lett 167:29-32; Kadota és 
mtsai 1997 Acta Neurochir Suppl 70:141-143; Heinemann és mtsai 2012 Glia 60:1251-1257; 
Frigerio és mtsai 2012 Epilepsia, in press, DOI: 10.1111/ j.1528-1167.2012.03666.x].  
Ez a megfigyelés egy olyan új mechanizmusra utalhat, amely szerint egyes kórállapotokban a 
vér-agy gáton keresztüli makromolekuláris transzport emelkedése és a szoros zárókapcsolatok 
megnyílása nem feltétlenül változik párhuzamosan. Az értekezés bírálatára adott válaszomban 
már említettem a hisztamin [Deli és mtsai 1995 Inflam Res 44(Suppl I):S56-S57] és a DPPE 
[Deli és mtsai 2000 Eur J Pharmacol 387:63-72] szelektív hatását az albumin permeabilitás 
fokozására. Hasonló megfigyelést közöltek Plateel és mtsai [1997 J Neurochem 68:874-877] 
akik hypoxia hatását vizsgálva találtak tízszeres albumin-permeabilitás és csak kétszeres 
szukróz-permeabilitás fokozódást in vitro vér-agy gát modellen, miközben a jelzett albumin 
citoplazmás vezikulumokban jelent meg. Munkatársaimmal az oxigén és glükóz megvonás in 
vitro modelljén mutattunk ki mintegy háromszoros nátrium fluoreszcein és tízszeres albumin 
extravazáció fokozódást [Gesuete és mtsai 2011 Stroke 42:1445-1453]. Armulik és mtsai (2010 
Nature 468:557-561) pericyta-deficiens egerekben igazolták, hogy a vér-agy gát megnyílás 
albuminra és más markerekre endotheliális transcytosissal történt, miközben a szoros 
zárókapcsolatok épsége megtartott volt. Ezek az új adatok nehezen illeszthetők be a vér-agy gát 
kutatások hagyományos, mechanisztikus, az intercelluláris zárókapcsolatok molekulatömeg-
függő megnyílásának koncepciójába. 
 
 
A pitavasztatin vér-agy gátra kifejtett protektív hatását az ellenállás emelkedésével, illetve a 
fluoreszcein permeabilitás csökkenésével igazolták,amit a klaudin-5 kifejeződés emelkedésével 
hoztak összefüggésbe, ugyanakkor a klaudin-5 mRNS szint nem változott a sejtkeben. 

 Hogyan magyarázható a klaudin-5 expresszió fokozódása ebben a vizsgálatban? 
 
Funkcionális, morfológiai és molekuláris biológiai módszerekkel elsőként mutattuk ki, hogy a 
sztatinok közvetlenül, mégpedig a klaudin-5 TJ fehérjén keresztül fokozhatják agyi endothel-
sejtek barrier működését [értekezés 81-82. oldal; Morofuji és mtsai 2010 Cell Mol Neurobiol 
30:727-735]. A pitavasztatin növelte az endothelsejtrétegen keresztül mért elektromos ellenállást, 
csökkentette a fluoreszcein átjutását, de nem változtatta meg az albumin permeabilitást, ami a 
paracelluláris barrier szelektív erősödését jelenti. Immunhisztokémiával kimutattuk, hogy a 
klaudin-5 immunfestés intenzitása megnőtt, különösképpen az endothelsejtek közötti 
kapcsolatokban. Ezzel párhuzamosan és egybevágóan a pitavasztatin hatására megemelkedett a 
klaudin-5 fehérje szintje. A klaudin-5 mRNS szintjében nem mutattunk ki változást. Fehérjeszint 
emelkedés mRNS szint változás nélkül poszttranszkripciós regulációra, vagyis a génátírás utáni 
szabályozásra utalhat, ilyen lehet például a klaudin-5 fehérje fokozott szintézise, vagy csökkent 
lebomlása. Eredményünket megerősíti, hogy a közelmúltban Yosef és munkatársai endoneurális 
endothelsejtekben szintén a klaudin-5 fehérje emelkedését írták le változatlan mRNS szint 
mellett [2012 Microvasc Res 83:298-310]. Eredményünket alátámasztja, hogy egy másik sztatin, 
a fluvasztatin esetében is barrier-stabilizáló, illetve protektív hatást mutattak ki funkcionális 
mérésekkel [Kuhlmann és mtsai 2006 Neuropharmacology 51:907-913; Kuhlmann és mtsai 2008 
Life Sci 82:1281-1287]. 
A pitavasztatin hatását az izoprenoid geranilgeranil pirofoszfát (GGPP) gátolta, míg a farnezil-
pirofoszfát (FPP) nem befolyásolta. Ebből közleményünk diszkussziójában arra következtettünk, 
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hogy a mevalonát útvonal, a GGPP-függő jelátviteli utak, illetve a GGPP célmolekulái, mint a 
Rho A aktiválódás és az endotheliális nitrogén-monoxid szintetáz (NOS-3) vehetnek részt a hatás 
kiváltásában. A sztatinok agyi endothelsejtekben a nitrogén-monoxid szint emelésén keresztül a 
miozin könnyű lánc (MLC) kináz defoszforilációjával csökkenhetik citoplazmás aktomiozin 
összehúzódást és a sejtközötti kapcsolatok fellazulását [Kuhlmann és mtsai 2008 Life Sci 
82:1281-1287], másrészt a Rho A és a jelátviteli útvonalban utána következő szabályozó fehérje, 
a Rho kináz gátlásán keresztül a klaudin-5 foszforilációját is csökkenthetik. Mivel a barrier fenn-
tartásában nem vesz részt a foszforilált klaudin-5, a pitavasztatin a funkcionális, nem foszforilált 
klaudin-5 mennyiségének fokozásával erősíti a barriert. 
 
Az astroglia-endothel sejt szoros kölcsönhatása, melyet ko-kultúrában igazolni lehetett, már a 
korai tenyésztéses vizsgálatokból ismeretté vált (Tao Cheng J.H et al. 1987, 1991). Az 
ischaemiás prekondicionálásban játszott szerepre a szerző hívta fel a figyelmet. Ebben a 
gliasejteknek van meghatározó szerepük. Oxigén és glükóz megvonás a gliában a GFAP, 
interleukin-6 és VEGF szint emelkedését eredményezte. 

 A szerző adós maradt annak a magyarázatával, hogy ezek a változások miképpen 
befolyásolják az endothel sejtek kapcsolódó fehérjéinek expresszióját. 

 
Professzor úr korábbi úttörő munkái nem csak azt igazolták, hogy tenyésztett astroglia sejtek 
agyi endothelsejtekben a TJ fonatok hosszát, szélességét és összetettségét növelik [Tao-Cheng, 
Nagy, és Brightman 1987 J Neurosci 7:3293-3299; értekezésben idézve: 7., 17., 19. oldalakon], 
de azt is bizonyították, hogy ez a hatás kétirányú, és agyi endothelsejtek is képesek az astroglia 
sejtekben érett, differenciált fenotípust kialakítani, mégpedig az ortogonálisan rendezett transz-
membrán fehérjestruktúrák számát növelni [Tao-Cheng, Nagy, és Brightman 1990 J Neurocytol 
19:143-153]. Az ezt követő munkák nemcsak megerősítették a gliasejtek endotheliális barrierre 
kifejtett hatását, de funkcionális és molekuláris szempontból is feltárták annak hátterét. Az 
ischaemiás prekondicionálás témájában végzett kísérleteink ehhez a kutatási irányvonalhoz 
kapcsolhatók. Kísérleteink során a gliasejtekben a GFAP, IL-6, VEGF emelkedett szintjét 
találtuk. Egyetértek Tisztelt Opponensem felvetésével, hogy ezeknek a faktoroknak az oxigén és 
glükóz megvonást követően a barrier integritás helyreállításában játszott szerepének tárgyalása 
sajnálatos módon kimaradt az értekezésből. Köszönöm a lehetőséget, hogy ezeknek a 
citokineknek és növekedési faktoroknak az agyi endothelsejt TJ szabályozással való 
összefüggését megvilágíthatom.  
Ami a GFAP szerepét és fontosságát illeti, Daniela Virgintino, a humán agyi mikroerek 
fejlődésének szakértője számos munkájában igazolta, hogy a GFAP pozitív radiális gliasejteknek 
kulcsszerepe van a vér-agy gát tulajdonságok indukciójában, a szállítófehérjék és az efflux 
pumpák megjelenésében agyi endothelsejteken [Virgintino és mtsai 1998 Int J Dev Biol 
42:1165-1168; Bertossi és mtsai 1999 Microvasc Res 58:49-61]. A GFAP jelentőségét további 
két munka is alátámasztja: egyrészt olyan egerekből származó gliasejtek, amelyekben a GFAP 
génjét kiütötték, nem képesek endothelsejtekben fokozni a vér-agy gát tulajdonságokat [Pekny és 
mtsai 1998 Glia 22:390-400], másrészt ezek a GFAP-t nem expresszáló egerek érzékenyebbek 
agyi ischemiára, és nagyobb agykárosodást szenvednek MCAO modellben [Nawashiro és mtsai 
2000 J Cereb Blood Flow Metab 20:1040-1044]. Ezeknek a megfigyeléseknek alapján azt az 
eredményünket, hogy ischaemiás prekondicionálás hatására gliasejtekben megemelkedik a 
GFAP szint, a fokozott vér-agy gát indukciós képességgel lehet összefüggésbe hozni. Ugyan az 
eredeti Tao-Cheng közlemény óta nagyon sokan vizsgálták milyen gliasejt faktorok vehetnek 
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részt a vér-agy gát tulajdonságok kialakításában és fenntartásában, sőt erről számos összefoglaló 
közlemény született, annyi biztos csak, hogy számos egyidejű mediátor hatása alapján jönnek 
létre. Az IL-6 gliasejtekben fokozza a VEGF gén átírását [Loeffler és mtsai 2005 Int J Cancer 
115:202-213], és ezzel összhangban az IL-6 alapvető szerepét írták le stroke-ot követő 
angiogenezisben és neuroprotekcióban [Gertz és mtsai 2012 Brain 135:1964-1980]. A VEGF 
nemcsak az agyi angiogenezis legfőbb szabályozója, de részt vesz a gliasejtek növekedésében, a 
neuronális plaszticitásban és regenerációban is [Rosenstein és mtsai 2010 Organogenesis 6:107-
114]. A VEGF csökkent mennyiségét, illetve a VEGF által szabályozott érképződés nem 
megfelelő működését kóroki tényezőként írták le számos neurodegeneratív megbetegedésben, 
például Alzheimer-kórban és amyotrophiás lateral sclerosisban is [Zlokovic 2008 Neuron 
57:178-201]. A kísérleteinkben mért magasabb IL-6 a gliasejt VEGF termelést fokozhatja, a 
VEGF pedig az ischemiát követően parakrin módon az endothelsejt pusztulás miatt károsodott 
barrier helyreállításához járulhat hozzá angiogenikus stimulussal, vagyis az endothelsejtek 
osztódásának és vándorlásának serkentésével, autokrin módon pedig a gliasejtek növekedését 
fokozhatja. Mivel jól ismert, hogy az IL-6 és a VEGF a barrier szorosságát csökkenti, más 
mediátorok okozhatják a prekondicionálás során az endotheliális sejtkapcsoló fehérjék fokozott 
expresszióját. Ezt a feltételezést támasztja alá, hogy a közelmúltban megjelent közleményében 
szerzőtársam, Raffaella Gesuete új munkacsoportjával poli-ICLC immunstimulánssal végzett 
prekondicionálás után a gliasejtek által termelt interferon-β és az I típusú interferon jelátviteli út 
közvetlen szerepét tárták fel az agyi endothel barrier szorosságának növelésében oxigén és 
glükóz megvonást követően [2012 J Neurochem 123(Suppl. 2):75-85]. Az IFN-β barriert erősítő 
hatását mind in vitro mind in vivo vér-agy gát modelleken is igazolták már [Kraus és Oschmann 
2006 Drug Discov Today 11:755-762; Kraus és mtsai 2008 Mult Scler 14:843-852]. 
 
A prion peptid és a amiloid β-peptid közvetlen endothel károsító hatása és a pentozán és a 
dokozahexaénsav (DHA) védő szerepe. 

 Az atomerő mikroszkópia, mint módszer bővebb ismertetése-ha már alkalmazásra 
került a bemutatott munkákban-  a módszertani fejezetben hiányzott 

 A pentozán “védő” hatásának magyarázatával adós maradt a disszertáció. 
 
Az atomerő-mikroszkópia módszere a 3. Kísérleti modellek és legfontosabb vizsgálati módszerek 
fejezet 31. oldalán, a 3.4.6. alfejezetben szerepel röviden, egy bekezdés 13 sorában ismertetve. A 
módszer bővebb ismertetésére az értekezés terjedelme miatt nem volt lehetőség, itt is a megjelent 
eredeti közleményeinkre szeretnék utalni csak [Csete és mtsai 2007 Appl Surf Sci 254:1194-
1205; Deli és mtsai 2010 J Alzheimers Dis 22:777-794]. 
A pentozán pleiotróp módon hathat az agyi endothelsejtekre, ahogy azt az LPS hatás kivédésére 
vonatkozó korábbi válaszomban is kifejtettem. Az agyi endothelsejtek pentozán által kiváltott 
protekciójában amiloid típusú peptidek esetében legalább három fő hatást feltételezünk: (i) 
közvetlen fiziko-kémiai kölcsönhatást a pentozán és az amiloid peptidek között; (ii) sejtes hatást 
enzimgátláson illetve génexpresszió változáson keresztül; (iii) a luminális glikokalix negatív 
töltésének szabályozásán keresztül barrier erősítő hatást.  
A pentozán és az Aβ1-42 peptid közötti közvetlen kölcsönhatást atomerő-mikroszkópiával 
vizsgáltuk [85. ábra; értekezés 92. oldal]. A pentozán módosította az Aβ1-42 peptid 
aggregátumainak méretét, és a részecskék nagyság szerinti eloszlását lézerrel strukturált 
polikarbonát felszínen. A leginkább toxikusnak tartott, legkisebb oligomer mérettartományban 
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szignifikánsan kevesebb felszínre kitapadt partikulumot detektáltunk. Az aggregátumok 
méretének megváltoztatásával a pentozán így a sejtes toxicitást csökkentheti. 
Ahogy korábbi pentozánt illető válaszomban említettem, ez a polianion számos olyan 
sejtenzimet gátolni tud, amelyeknek aktiválása kórállapotokban az agyi mikroerek bazális 
membránjának és az endothelsejtek közötti kapcsolatoknak az integritását veszélyezteti. Ilyen 
enzimek lehetnek többek között a mátrix metalloproteinázok, amelyek megemelkedett szintjét és 
pathogenetikus szerepét mind Alzheimer-kór modelleken [Kurata és mtsai 2012 J Neurol Sci 
322:59-63], mind tenyésztett agyi endothelsejteken leírták [Kook és mtsai 2012 J Neurosci 
32:8845-8854]. A pentozán emellett génszinten is befolyásolhatja az agyi endothelsejteket. 
Kísérleteinkben az Aβ1-42 duplájára emelte a protein kináz C γ-alegységének génkifejeződését, 
amit a pentozán gátolni tudott [86. ábra, 93. oldal]. A protein kináz C azért fontos, mert egyrészt 
különböző alegységeinek szintje megváltozik agyi endothelsejtekben mind amiloid peptid 
kezelés hatására, mind Alzheimer-kórban [Pákáski és mtsai 2002 Neurochem Int 41:409-414], 
másrészt befolyásolja az agyi mikroerek permeabilitását és részt vesz a vazogén agyoedema 
kialakulásában [Oláh és mtsai 1988 J Neurochem 51:49-56; Joó és mtsai 1989 Brain Res 
490:141-143]. A korábbi irodalmi adatokkal összhangban álló eredményünk alapján a pentozán a 
PKC szintjének csökkentésével védheti meg az endotheliális barriert. 
Mindezeken a hatásokon felül a pentozán a korábban már diszkutált módon, az agyi 
endothelsejtek felszíni negatív töltésének erősítésével a glikokalix által létrehozott barriert 
erősítheti, azonban ennek kísérletes igazolására további kísérletekre van szükség. 
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