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1. BEVEZETÉS 

A vesefibrózis következtében kialakuló krónikus veseelégtelenség (KVE) 

világszerte súlyos és egyre nagyobb jelentıségő egészségügyi probléma. A gyulladás 

mediálta progresszív vesefibrózis etiológiától (diabetes mellitus, hypertónia, lupus 

nephritis, stb.) függetlenül e vesebetegségek végsı közös útja. A szövettani képet 

minden esetben tubulointerstíciális fibrózis, tubulus atrófia és glomeruloszklerózis (GS) 

jellemzi. Kísérleteinkben a progresszív vesefibrózis, valamint lupus nephritis 

állatmodelljeiben vizsgáltuk e betegségek molekuláris mechanizmusait.  

 

1.1 Bevezetés A (Vesefibrózis) 

Glomeruloszklerózisban az extracelluláris mátrix fehérjéi (többek között IV –es 

típusú kollagén és fibronektin) túlzott mértékben felszaporodnak a glomerulusokban 

valamint a tubulointerstíciumban. A gyulladásos beszőrıdés sejtjeinek fontos szerepe 

lehet a GS pathomechanizmusában, melynek során transzformáló növekedési faktor-

bétát (TGF-ß) termelnek valamint oxidatív stresszt indukálnak. 

A podocitákat ért mechanikus károsodás kulcsfontosságú lépés lehet a GS 

folyamatának elindításában és fenntartásában. A károsodott podociták angiotensin II-t 

(AngII) és TGF-ß-t termelnek. Az oxidatív stressz pedig (oxigén- és nitrogéntartalmú 

szabadgyökök képzıdése) a vese gyulladásos válaszának elindításában játszhat szerepet. 

A renin-angiotensin rendszer (RAS) kulcsfontosságú szerepet játszik a 

vesefibrózisban. Fibrózisban az AngII túltermelése citokin szintézis és oxidatív stressz 

további stimulálása révén tovább súlyosbítja a gyulladást. Számos klinikai és kísérletes 

adat bizonyítja az angiotensin konvertáló enzim gátlók (ACE-gátlók) jótékony hatását 

krónikus vesebetgésgben, annak ellenére, hogy hatása az egyes renális renin-angiotensin 

rendszerekre még nem minden részletében tisztázott. 

A károsodott vese afferens idegi úton képes aktiválni a szimpatikus 

idegrendszert (SZIR). A SZIR a hemodinamikai hatásokon kívül, befolyásolja a renin 

szekréciót és a mesangiális sejtek extracelluláris mátrix termelését. A SZIR 

vérnyomástól független gátlása mind kísérletes, mind klinikai vizsgálatokban sikeresen 

lassította a vesefibrózist.  

A jelenlegi terápiás eljárások alig, vagy egyáltalán nem képesek megállítani a 

vese szövet progresszív fibrózisát. Ezért egyre több próbálkozás történt arra, hogy a 
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progresszió lassítására különbözı támadáspontú szereket (pl. RAS és SZIR befolyásoló 

vagy RAS és aldoszteron receptor blokkoló) kombinált formában alkalmazzanak a 

gyakorlatban. 

 

1.2 Bevezetés B (lupus nephritis) 

A szisztémás lupus erythematosus (SLE vagy lupus) krónikus, generalizált 

autoimmun betegség. Heterogén formákban manifesztálódik, számos szerv, mint pl. a 

vesék, bır, ízületek és kardiovaszkuláris rendszer megbetegedését okozva. A lupusban 

kialakuló nephritis a vesefunkció fokozatos beszőkülésével járó súlyos betegség, mely 

KVE-hez vezet. Legfıbb tünete a majdnem minden betegnél kimutatható proteinuria. 

Szövettani vizsgálattal a glomerulusokban mononukleáris sejtes infiltráció látható, és a 

glomerulus léziókat IgG lerakódás is kíséri. A tubulointerstícium károsodását 

monociták és T-sejtek beszőrıdése jellemzi, melyet a betegek 50%-ban megfigyelhetı 

tubulus bazálmembránban megfigyelhetı immunkomplex lerakódás kísér. A kezelés 

általában jelentısen javítja a betegek prognózisát, de minden kezelés elhúzódó, 

potenciálisan toxikus, és nehezen kivitelezhetı. Így tehát a vesék érintettsége jelentıs 

mortalitással és morbiditással jár. 

Számos citokin az SLE szabályozásának fontos résztvevıje lehet. Mind a 

humán, mind az egér lupus nephritisre domináns pro-inflammatorikus (IFN-γ) citokin 

termelés jellemzı. Az IL-10 stimulálja a B-sejteket, valamint gátolja a sejtes beszőrıdés 

kialakulását. Lupusos betegekben az IL-10 túltermelése szoros össefüggésben állt az 

autoantitest képzıdéssel és a betegség aktivitásával.  

Az SLE-s betegek többsége fiatal, gyermekvállalás korában lévı nı. Mindezek 

tükrében fontos lenne ismernünk a terhesség betegség lefolyására gyakorolt esetleges 

hatásait. A klinikai vizsgálatok ellentmondó eredményre vezettek: néhány vizsgálat a 

betegség rosszabbodását látszik igazolni terhesség következtében, míg mások szerint a 

terhesség semmilyen hatással nincs a lupus nephritis-re. 

A lupus nephritis terhesség alatti kórtana kevéssé ismert. A terhesség során komplex 

változás következik be a citokinek termelésében, az egyensúlyi állapot eltolódik és az 

anti-inflammatorikus citokinek túlsúlya mellett csökken a pro-inflammatorikus 

citokinek termelıdése. Emiatt a terhességet gyakran egyfajta immuntolerancia 

állapotaként jellemzik. 
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2. CÉLKITŐZÉSEK 

2.1 Célkitőzések A (Vesefibrózis) 

 A szimpatikus idegrendszer illetve a renin-angiotensin rendszer gátlása 

állatkísérletekben lassította a vesefibrózis progresszióját.. Monoterápiában ugyanakkor 

egyik sem képes megállítani a progressziót. Hipotézisünk szerint ACE-gátló quinapril 

és dorzális rizotómiával végzett szelektív szimpatikus idegrendszeri gátlás kombinált 

alkalmazása erısebb védı hatással bír kísérletes progresszív glomeuloszklerózis 

patkány modelljében, mint az egyes monoterápiák.  

 

Kísérleti kérdés felvetések: 

1) Hogyan változik a glomeuloszklerózis progressziója patkányok vesetömeg 

csökkentı mőtétjét követıen quinapril, rizotómia ill. ezek kombinált 

alkalmazása mellett? 

2) Hogyan változik a vesekárosodás mértéke, szövettani kiértékeléssel 

(glomeruloszklerózis index, tubulointerstíciális és vaszkuláris indexek)? 

3) Hogyan változik a sztereológiai módszerek segítségével vizsgált glomerulus 

kapillarizáció, sejt sőrőség és a podocita, mesangiális sejt ill. endothél sejt 

struktúra?  

4) Hogyan változik a fibrózis egyes marker molekuláinak (TGF-ß1, kollagén-

IV) expressziója? 

5) Hogyan változik a nitrozo-oxidatív stressz (mely a gyulladás egyik markere) 

mértéke illetve hogy módosulnak modellünkben a molekuláris módszerekkel 

vizsgált nitrogénoxid szintáz izoformák (eNOS és nNOS) valamint a 

nitrotirozin expressziója? 

 

2.1 Célkitőzések B (Lupus nephritis) 

Az immunválasz terhesség során megfigyelhetı szisztémás, anti-

inflammatorikus eltolódása alapján felvetıdött, hogy a terhesség jótékony hatással lehet 

a szisztémás autoimmun betegségre. Hipotézisünk szerint az egészséges terhes 

egerekben is megfigyelhetı citokin termelés eltolódása következtében a terhesség 

lassíthatja a vesebetegség progresszióját lupusos MRL/lpr egerekben.  
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Kísérleti kérdés felvetések: 

1) Találhatunk-e olyan állatmodellt, melyben a hosszan tartó, terhesség által 

indukált szisztémás citokin eltolódás vizsgálható krónikus lefolyású SLE-

ben? Alkalmasak-e erre a célra a 3 egymást követı terhességen átesett 

MRL/lpr egerek (multipara állatok)? 

2) Hogyan módosul a szisztémás autoimmun betegség progressziója (anti-

dsDNS titerek, szérum IFN-γ szintek) multipara és azonos korú, nem terhes 

kontroll (virgo) nıstény egerekben?  

3) Hogyan alakul a multipara és virgo egerek túlélése? 

4) Hogyan változik a lupus nephritis progressziója havonkénti proteinuria 

(viezelettel ürített fehérje), valamint a vesék általános szövettani vizsgálata 

alapján? 

5) Hogyan módosul az immunkomplex közvetítette glomerulus károsodás 

mértéke IgG és C3 lerakódások immunhisztokémiai kiértékelésével? 

6) Hogyan változik a vesében a molekuláris módszerek segítségével vizsgált 

lokális pro- és anti-inflammatorikus citokinek (IFN-γ, IL-4 és IL-10) 

expressziója? 

 

3. MÓDSZEREK  

3.1 Módszerek A (Vesefibrózis) 

 Állatmodell 

Kísérletünkben húszhetes hím Sprague-Dawley patkányokat (350-400 g) 

használtunk. A vesefibrózis indukálására, az irodalomban széles körben használt 

szubtotális (5/6) nefrektómiát (SNX) végeztünk. Az SNX vagy ál-operációkat (sham) 

követıen egyes patkányok dorzális szimpatikus gyökeit átvágtuk (rizotómia, R) vagy ál-

rizotómiát végeztünk. Ezek után az állatok 16 héten keresztül csapvizet vagy Quinapril-t 

kaptak (Q, 10 mg / kg / nap), ivóvízben (n=18/csoport). A 8 kezelési csoport a következı 

volt: 1) Sham (kezeletlen); 2) Sham + R; 3) Sham + Q; 4) Sham + Q + R; 5) SNX 

(kezeletlen); 6) SNX + R; 7) SNX + Q; 8) SNX + Q + R. Az uninefrektómia alkalmával 

csoportonként 2 állat hasi aortájába telemetriás adót ültettünk.  
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 Vesefunkció mérése 

A kísérlet kezdetén és végén a patkányokat 24 órára anyagcsere ketrecekbe 

raktuk és győjtöttük a vizeletet . A vizelettel ürített albumin mennyiségét (albuminuria) 

szendvics ELISA módszerrel határoztuk meg.  

A kísérlet végén farokmandzsetta segítségével minden patkányban megmértük a 

systolés vérnyomást, éber állapotban. Ezen kívül csoportonként 2 állatban telemetriás 

vérnyomásmérés is történt a Data Sciences International mőszerével. Ennek 

eredményeit 3 egymást követı napon regisztrált 150 perc hosszúságú mérések 

átlagaként adtuk meg. 

 

Perfúziós fixálás, a szövetek feldolgozása 

A patkányokat az aortán keresztül retrográd módon perfundáltuk a 16. héten, 

állandó nyomás mellett. A morfometriai vizsgálatokhoz 3%-os glutáraldehid oldatot 

használtunk. Immunhisztokémiai kiértékelésekhez csoportonként 10 állatot hideg 0.9% 

NaCl oldattal perfundáltunk. A glutárral perfundált veséket a pólusokat összekötı síkra 

merılegesen felszeleteltük, majd összesen 10 kis darabkát kivágtunk és Epon-Araldit-ba 

ágyaztunk. Ezen mintákból félvékony (1 µm) metszeteket készítettünk, és 

toluidinkékkel festettük. A maradék szövetet paraffinba ágyaztuk, és 4 µm-es 

metszeteket készítettünk perjódsav-Schiff (PAS) festésre. A sóoldattal perfundált vesék 

felét 4%-os pufferolt formalinban fixáltuk, paraffinba ágyaztuk majd 4 µm-es 

metszeteket készítettünk. A maradék fél veséket folyékony nitrogénben fagyasztottuk 

mRNS expresszió vizsgálatokhoz. 

 

Immunhisztokémiai módszerek 

A paraffinos metszeteket avidin-biotin módszerrel festettük. A mintákat elıször 

kecske szérummal blokkoltuk, majd az elsıdleges antitestekkel (TGF-ß1, kollagén-IV, 

eNOS, nNOS, nitrotirozin) inkubáltuk. Mosást követıen a megfelelı biotinilált 

másodlagos antitesttel inkubáltuk amit streptavidinhez kötött alkalikus foszftáz  

követett. A mintákat Fast Red-del hívtuk elı. A metszeteket vakon értékeltük ki, 

szemikvantitatív score rendszer segítségével (fokozatok: 0-4).  

 

 



 

7 

Vesekárosodás mértékének szemikvantitatív kiértékelése 

A PAS-festett metszetek patológiás elváltozásainak kiértékelése során 

meghatároztuk a glomeruloszklerózis indexet (GSI, 400x nagyítás, fokozatok: 0-4), a 

tubuláris és interstíciális indexeket (TDI, IDI, fokozatok: 0-3), valamint a vaszkuláris 

indexet (VDI, fokozatok: 0-4).  

 

Glomerulus morfometria és sztereológia 

A PAS festett metszeteket egy, az okulárba helyezett 10x10-es rács (100 

rácspont, Zeiss) segítségével 400x nagyítás mellett vizsgáltuk, a pontszámolásos 

módszer segítségével. Meghatároztuk a metszet területére esı glomerulusok számát, 

majd kiszámítottuk a glomerulusok átlagos térfogatát (mVGlom). A sebészi beavatkozás 

(SNX) ellenırzésére meghatároztuk a vesék átlagos glomerulus számát (NGlom), az 

mVGlom segítségével pedig megbecsültük a glomerulus hipertrófia mértékét.. A 

glomeruláris mesangiális mátrix térfogatát (VMatrix) a glomeruláris mátrix és kapilláris 

kacsok térfogatának arányaként határoztuk meg. 

Állatonként 5 félvékony metszeten a 100-rácspontos Zeiss okulár segítségével, 

1000x nagyítás mellett meghatároztuk az egyes sejtek számát és átlagos térfogatát 

(podociták, mesangiális és endothél sejtek). A kapillarizáció jellemzésére kiszámítottuk 

a glomerulus kapillárisok sőrőségét (LV: mm kapilláris/mm3 glomerulus térfogat), 

kiküszöbölve a hipertrófia befolyásoló hatását. Meghatároztuk továbbá az egész vesére 

vonatkozó, teljes glomerulus kapilláris hosszt (Lc). 

 

 TGF-β1 és eNOS mRNS expresszió vizsgálata 

A vesékbıl kivontuk a teljes RNS-t “SV Total RNA Isolation System” 

(Promega) segítségével , majd meghatároztuk a koncentrációját és ellenıriztük az RNS 

integritását. A reverz transzkripcióhoz 1 µg RNS-t és random primereket használtunk. 

Minden kvantitatív PCR reakciót  (TGF-β1, eNOS, GAPDH) Lightcycler real-time PCR 

berendezésen végeztünk (Roche). A PCR reakciók eredményét az adott minta 

glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenáz (GAPDH) expressziójára normalizáltuk. 

 

 

 



 

8 

 Statisztikai módszerek 

Eredményeinket átlag ± szórás (SD) formájában közöljük. Az adatok normál 

eloszlását Kolmogorov-Smirnov teszt segítségével ellenıriztük. A normál eloszlású 

adatokat egyszempontos varianciaanalízissel (one-way ANOVA) viszgáltuk. Egyébiránt 

a csoportok összehasonlítására Kruskal-Wallis tesztet használtunk, Duncan's multiple 

range teszttel kiegészítve. A nullhipotézist elvetetettük, ha a hiba valószínősége (p) 0.05 

alatti érték volt. 

  

3.2 Módszerek B (Lupus nephritis) 

 Állatmodell: MRL/lpr lupusos egerek 

Kísérletünkben nıstény MRL/lpr (MRL/MpJ-fasTnfsrlpr) egreket használtunk. Az 

egereket 7 hetes korukban két csoportba osztottuk (n=29/csoport). A multipara (M) 

nıstényeket egymás után háromszor pároztattuk NMRI hímekkel. Az almokat rögtön az 

ellés után elválasztottuk, hogy kivédjük a laktáció immnurendszert befolyásoló hatását. 

A humán terhesség jobb modellezése végett használtunk allogén pároztatást. A nem 

terhes, virgo (V) nıstényeket kettesével külön ketrecekben tartottuk. 

  

Vesefunkció és vérnyomás mérése 

Az állatoktól 8, 12, 16 és 20 hetes korban vizeletmintát győjtöttünk és 

meghatároztuk a vizeletettel ürített fehérje mennyiségét (proteinuria) a Bradford 

módszer szerint. Szemzugból vért vettünk és megmértük a vér urea szintjét. A kísérlet 

végén megmértük az egerek vérnyomását non-invazív módon, farokvérnyomásmérı 

segítségével. 

 

Áramlási citometria 

A perifériás vér limfocitáiból meghatároztuk a CD4- , CD8-, CD3+, B220+ sejtek 

arányát, a megfelelı antitestek segítségével. A B-sejteket CD19 és B220 sejtfelszíni 

markerek segítségével azonosítottuk. A mintákat FACSCalibur® áramlási citométeren 

vizsgáltuk (Becton Dickinson) és a mérési adatokat CellQest szoftver segítségével 

értékeltük.  
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Plazma INF-γ és anti-dsDNS autoantitest szintek mérése 

A plazma IFN-γ szinteket nagy érzékenységő ELISA kit segítségével vizsgáltuk 

(Bender MedSystems). 

A 8, 12, 16 és 20 hetes korban levett plazmák anti-dsDNS autoantitest titerét 

specifikus anti-dsDNS ELISA-val határoztuk meg.  

 

Vesák szövettani vizsgálata 

A veséket 10%-os pufferolt formalinban fixáltuk, majd paraffinba ágyaztuk és 4 

µm-es metszeteket készítettünk. A metszetekbıl hematoxilin-eozin (H&E), PAS és 

Crossman tri-chrome festések készültek. Az elváltozások kiértékelése vakon történt. A 

PAS-festett mintákon meghatároztuk a glomeruloszklerózis, tubuláris, interstíciális és 

vaszkuláris károsodás mértékét. A közepes mérető erek körüli infiltráció sejtrétegeinek 

megszámolásával (fokozatok: 0-3) kvantifikáltuk a perivaszkuláris beszőrıdéseket, 

400x nagyítás mellett. A periglomeruláris infiltráció mértéke hasonlóképpen, a 

glomerulus körüli beszőrıdött sejtrétegek meghatározásával történt (fokozatok: 0-2). 

 

Glomeruláris IgG és C3 lerakódása, valamint CD3+ infiltráció a vesében 

A glomeruláris IgG lerakódást fagyasztott metszetek indirekt 

immunfluoreszcens festésével vizsgáltuk, fluroforral jelölt anti-egér IgG antitest 

segítségével. A fluoreszcencia inteztitását a glomerulus kapillárisokban kvantifikáltuk. 

A glomeruláris komplement-3 (C3) lerakódását fagyasztott metszetekben 

vizsgáltuk immunhisztokémiai módszerrel. A metszeteket anti-egér C3 antitesttel 

inkubáltuk, majd blokkoltuk az endogén peroxidáz aktivitást, végül tormaperoxidázhoz 

kötött másodlagos antitest és AEC szubsztrát segítségével tettük láthatóvá a 

lerakódásokat. A glomeruláris festés intenzitását mintánként 30 glommerulus átlagából, 

szemikvantitatív score segítségével határoztuk meg (fokozatok: 0-4). 

Monoklonális anti-CD3 antitest segítségével, paraffinos metszetekben vizsgáltuk 

a CD3+ sejtes infiltráció mértékét. A kiértékeléshez 10 véletlenszerően kiválasztott 

látótérben számoltuk meg a pozitív sejteket, nagy nagyítás mellett. Az eredményt CD3+ 

sejtszám / mm2 formában adtuk meg. 
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Citokinek mRNS expressziója 

A vesék RNS-ét fenol-kloroform extrakcióval vontuk ki (Trizol). Az RNS 

koncentráció meghatározása és reverz transzkripciója után a mintákat ABI Prism 7700 

real-time PCR berendezés segítségével amplifikáltuk IFN-γ, IL-10, IL-4 és β-aktin 

primerekkel. Minden egyes mintát β-aktin tartalomra normalizáltunk. 

 

Statisztikai analízis 

A nem paraméteres adatokat medián ± 75% quartilisek, míg a normál eloszlású 

adatokat átlag ± szórás (SD) formában adjuk meg. Az adatok normalitását Kolmogorov-

Smirnov teszttel vizsgáltuk. Az összes nem paraméteres adatot Mann-Whitney teszt 

segítségével, míg a paraméteres adatokat t-teszttel értékeltük ki. A túlélés vizsgálatára a 

Kaplan-Meier és a log-rank analízist használtuk. 

 

4. EREDMÉNYEK 

4.1 Eredmények A (Vesefibrózis) 

Az SNX patkányokban a sham kontrollokhoz képest szignifikánsan magasabb 

szérum kreatinin és urea koncentrációt mértünk. A kombinált kezelést kapott állatokban 

ezen értékek szignifikánsan alacsonyabbak voltak, mint a kezeletlen SNX 

patkányokban. Hasonlóképpen, a sham-ekhez képest a kezeletlen SNX állatokban jóval 

súlyosabb volt az albuminuria, de a rizotómia szignifikánsan csökkentette az 

albuminuria mértékét az SNX állatokhoz képest. A Quinapril kezelés szintén 

csökkentette az albuminuriát, azonban a kombinált kezelési csoportban mértük a 

legalacsonyabb értékeket. Egyik kezelés sem befolyásolta szignifikánsan a telemetriával 

mért vérnyomást. 

A kombinált kezelés jelentısen csökkentette a glomeruloszklerózis, a tubulus 

károsodás valamint az interstíciális fibrózis mértékét. Mindegyik SNX csoportban 

megfigyelhetı volt a mőtét következtében kialakult kompenzatorikus glomerulus 

hipertrófia, mely szignifikánsan enyhébb volt a Quinapril-lal kezelt állatokban. Az SNX 

mőtét következtében jelentısen csökkent a vesékben a teljes glomeruláris kapilláris 

hossz valamint a kapilláris sőrőség, melyek a glomeruloszklerózisra jellemzı kapilláris 

elzáródásokat tükrözik. Míg rizotómia majdnem normalizálta a kapilláris sőrőséget, a 

Quinapril kezelésnek nem volt ilyen hatása. Kezeletlen SNX állatokban jelentısen 
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magasabb volt, de Quinapril kezelés hatására szignifikánsan csökkent az extracelluláris 

mátrix aránya a glomerulusokban, míg rizotómia nem befolyásolta ezt a paramétert. Bár 

a podociták száma nem változott, térfogatuk jelentısen növekedett SNX következtében. 

Habár rizotómia önmagában nem befolyásolta, szignifikánsan kisebb volt a podociták 

térfogata mind Quinapril, mind kombinált kezelést követıen.  

Az SNX mőtét következtében nıtt a glomerulusok kollagén tartalma, melyet 

csak a kombinált kezelés enyhített szignifikáns mértékben. Ezzel szemben mindegyik 

kezelés megakadályozta a tubulointerstíciális kollagén felszaporodását. Csak a 

kombinált kezelés csökkentette a glomeruláris TGF-β1 expresszióját a sham állatok 

szintjére, a monoterápiák nem befolyásolták szignifikáns mértékben. A nitrotirozin 

festés legerısebben podocitákban jelentkezett, így a podocitákat ért oxidatív stressz 

mértékét jellemezte kísérletünkben. Az SNX állatokban intenzívebb festıdést találtunk, 

mint sham patkányokban. Rizotómia nem befolyásolta a festıdést, de Quinapril 

kezelésre kissé csökkent, míg kombinált kezelés hatására teljesen normalizálódótt a 

nitrotirozin festıdés intenzitása. 

  

4.2 Eredmények B (Lupus nephritis) 

Az ismételt terhességek következtében a citokin termelés folyamatos anti-

inflammatorikus eltolódása alakult ki, emiatt a multipara állatokban kedvezıbb túlélést 

és vesepatológiát vártunk. Várakozásunkkal ellentétnem, a multipara állatok túlélése 

szignifikánsan, 20 hetes korra csökkent. Ebben a korban mindössze a multipara állatok 

30%, míg a virgo egerek 78%-a volt életben. 

A multipara állatokban már 12 hetes korban emelkedett a vizelettel ürített 

fehérje mennyisége, mely 20 hetes korra igen magas értéket ért el. Virgo egerekben 

ugyanakkor csupán enyhe emelkedést találtunk. A proteinuria mértéke magasabb volt 

multipara egerekben az elsı terhesség után, mint a terhesség elıtt. A túlélı multipara 

egerek vesefunkciója szignifikánsan rosszabb volt, mint a virgo egereké. A vér urea 

szintje a proteinuriával párhuzamosan változott, és a multipara egerekben magasabb 

artériás középnyomást mértünk, mint a virgo állatokban. 

A funkcionális eredményeknek megfelelıen, a szövettani vizsgálat során sokkal 

súlyosabb elváltozásokat találtunk a multipara egerek veséjében. Kifejezettebb volt a 

glomeruloszklerózis, tubulointerstíciális károsodás valamint a perivaszkuláris infiltráció 
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mértéke. Ugyanakkor sem a periglomeruláris beszőrıdés mértéke, sem az infiltráló 

CD3+ sejtek száma nem különbözött a két csoportban. A fagyasztott metszetek 

vizsgálata multipara állatokban több IgG és C3 lerakódást mutatott. 

Kevesebb CD8+ T-sejtet találtunk a multipara egerek perifériás vérében, de mind 

a CD4- CD8- B220+ sejtek, mind a CD19+ B-sejtek aránya hasonló volt a két 

csoportban. A multipara állatok anti-dsDNS antitest titere szignifikánsan nem tért el a 

virgókban mért értékektıl. 

A kísérlet végén a virgókhoz képest jelentısen alacsonyabb plazma IFN-γ 

szinteket mértünk multipara állatokban. Megvizsgáltuk, hogy a lokális citokin termelés 

esetleges különbsége állhat-e a vesepatológiában látott elváltozások hátterében. Ennek 

érdekében meghatároztuk az IFN-γ, IL-10 és IL-4 mRNS expresszió mértékét a 

vesékben. Érdekes módon a multipara egerek veséjében mind a három citokin (IFN-γ, 

IL-10 és IL-4) expressziója magasabb volt mint a virgókban.  

 

6. KÖVETKEZTETÉSEK 

6.1 Következtetések A (Vesefibrózis) 

Szubtotális nefrektómián átesett patkányokban a szimpatikus aktivitás szelektív 

csökkentése jelentısen fokozza az ACE-gátlás hatékonyságát. Amellett, hogy a 

rizotómia csökkenti a RAS stimulációját, jótékony hatása a RAS és a vérnyomásra 

gyakorolt hatástól független. A kombinált kezelés megakadályozta a podocitákat ért 

oxidatív stressz kialakulását, csökkentette a hiperfiltráció következtében kialakult 

podocita károsodást, valamint enyhítette mind a glomeruloszklerózis, mind a 

tubulointerstíciális fibrózis súlyosságát. A renin-angiotensin rendszer valamint a 

szimpatikus idegrendszer együttes gátlása a hemodinamikától függetlenül hatékonyan 

gátolta a glomeruláris és tubulointerstíciális gyulladásos károsodást. Megfigyeléseink 

bizonyítják a kombinált kezelési módszerek krónikus vesebetegekben való 

alkalmazhatóságát és elınyét monoterápiákkal szemben. 

 

6.2 Következtetések B (Lupus nephritis) 

Elıször publikáltuk, hogy lupusos egerekben sorozatos terhesség hatására 

jelentısen beszőkül a vesefunkció és drámaian nı a halálozás. Eredményeink alapján 

feltételezzük, hogy terhesség során MRL/lpr egerekben egymástól eltér a szisztémás 
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autoimmunitás és lupus nephritis szabályozása. A lokális faktorok közül mind az IFN-γ, 

mind az IL-10 egyaránt fontos szabályozó citokin lehet a vesében. Eredményeink 

alátámasztják azon hipotézist, mely szerint a vese nem csupán az SLE kórfolyamatának 

passzív résztvevıje (“innocent bystander”), hanem e szisztémás betegségben elsısorban 

lokális, citokinek által irányított mechanizmusok határozzák meg a vese sorsát.  

 

Berlinben és Heidelbergben folytatott munkámat részben a magyar-német 

kormányközi együttmőködés alapján megvalósult, a Magyar Oktatási Minisztérium (6-

os sz. Projekt) és a DAAD (Deutsche Akademische Austauschdienst) közötti 

csereprogram támogatta. 
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