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A tanulmányban a saját irodalmi hivatkozást felsı indexszel, a többi irodalmi 

hivatkozást zárójelben tüntetjük fel. 

 

1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
 
AIN   akut intersticális nefritisz 
AEC   amino-aethylcarbasol 
AGE   advanced glycation endproducts 
CLSM   konfokális, lézerpásztázó, fluoreszcencia mikroszkóp 
DAB   diaminobenzidin 
EM   elektronmikroszkóp 
F   fibrilláris 
F/f   fibrinogén/fibrin 
FITC   fluorescein-isothyocianát 
FM   fénymikroszkóp 
FSGS   fokális szegmentális glomeruloszklerózis 
GBM   glomeruláris bazális membrán 
GN   glomerulonefritisz 
GP   glomerulopátia 
GV   glomeruláris eredető vérzés-vörösvértestek 
HT   hipertónia 
IC   intracelluláris 
IF   immunfluoreszcencia 
IGT   impaired glucose tolerance 
IH   immunhisztológia 
IT   immuntaktoid 
JSS   jellegzetes speciális struktúrák 
KO   kontroll 
MF   mikrofibrilláris 
MGO   metilglioxál 
MT   mikrotubuláris 
OGTT   orális glukóz tolerancia teszt 
PAS   perjódsav Schiff 
RAAS   renin-angiotenzin-aldosteron rendszer 
SF   szolubilis fibrinogén 
STZ   streptozotocin 
TB   Tris puffer 
TI   tubulointerstícium 
XFb   keresztkötött fibrin 
VMH   ventromediális hypothalamus 
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2. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Bevezetés: 1.) Humán vesebiopsziás minták immunfluoreszcenciás (IF) vizsgálata során 

fibrinogén/fibrin megjelenését számos alkalommal, változatos lokalizációban, különbözı 

mintázattal és intenzitással látunk a vese glomeruláris és tubulointerstíciális területében. Azt 

vizsgáltuk, hogy a fibrinogén/fibrin pontosan hol helyezkedik el, van-e összefüggés a 

depozíció és az adott kórkép morfológiai súlyossága között, mutat-e jellegzetes rajzolatot az 

egyes betegcsoportokon belül? 

2.) Glomerulonefritiszekben (GN) és egyéb glomeruláris eredető vesebetegségekben 

glomeruláris típusú, glomeruláris eredető vérzésre (GV) jellegzetes dizmorf vörösvértestek 

kerülnek a vizeletbe. Azt vizsgáltuk, hogy metilglioxál – karbonil stressz – hatására 

kialakulnak-e glomeruláris típusú vörösvértest alakok? 

3.) Állatkísérletes anyagunkban vizsgáltuk az egyidejőleg létrehozott IGT és hipertónia 

(IGT+HT) okozta kórélettani-homeosztatikus eltéréseket, az AGE-imidazolon és a renin 

feltételezhetı aktivációját, morfológiai megjelenését, lokalizációját. 

4.) Humán vesebiopsziás minták elektronmikroszkópos vizsgálata során ritkán látunk 

speciális organizált struktúrákat mutató, változó elektrondenzitású képleteket, amelyek többek 

között lehetnek fibrilláris, vagy tubuláris rajzolatúak. Jelen vizsgálatainkban utóbbiakkal, 

vagyis az ún. immuntaktoid, mikrotubuláris- fibrilláris glomerulopátiákkal foglalkozunk. 

Anyag és módszer: 1.) Humán vesebiopsziás anyagunkban fény (FM)-, immunfluoreszcens, 

elektronmikroszkópos (EM), és konfokális, lézerpásztázó, fluoreszcencia mikroszkópos 

(CLSM) vizsgálatot végeztünk, utóbbinál kettıs jelöléses eljárással. Összehasonlítottuk a 

glomeruláris és tubulointerstíciális betegségekben a tubulointerstíciális fibrinogén-fibrin 

kiterjedtségét. 
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2.) Ép vörösvértestek (vvt) szuszpenzióját szobahımérsékleten metilglioxállal (MGO) 

inkubáltuk. A mintákat süllyesztett kondenzorú fénymikroszkóppal, 400x-os nagyítással 

vizsgáltuk. Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatot is végeztünk a vvt deformitások 

ellenırzésére. 

3.) Felnıtt, hím Wistar törzső laboratóriumi patkányoknak intracerebrálisan a ventromediális 

hypotalamuszba (VMH) metilglioxál (MGO) mikroinjekciót adtunk. ‘Orális’ glukóz-

tolerancia teszt (OGTT), plasma koleszterin, triglicerid és húgysav, inzulin- és leptin-

szinteket mértünk. Az állatok vérnyomását szemiautomatikus módon mértük. A formalinban 

fixált, paraffinba ágyazott vesékbıl renin, AGE- és endotél immunhisztológiai (IH) 

fénymikroszkópos vizsgálatát, és a renin immunelektronmikroszkópos kimutatását flat 

embedding módszerrel végeztük. 

4.)  Az összes, 2110 natív vesebiopsiás esetünket IF, FM, és EM-el vizsgáltuk. Ebbıl a 

vizsgálati anyagból 1999-2003 között az immuntaktoid-mikrofibrilláris-mikrotubuláris GP 

eseteiben részletes kliniko-patológiai elemzést végeztünk.  

Eredmények: 1.) Módszerünkkel – kettıs jelölés, CLSM – pontosan lokalizálni tudtuk a F/f-t. 

A vizsgált, nem félholdas eseteinkben a fibrinogén-fibrin pozitivitás hátterében fibrinogén 

(SF) volt kimutatható, fibrin (XFb) viszont egyik esetben sem. A SF kiterjedtsége az AIN és a 

glomerulopátiák között szignifikánsan különbözött. 

2.) MGO hatására glomeruláris típusú vörösvértestek jöttek létre. Ez a hatás idı- és 

koncentrációfüggı. 

3.) Anyagunkban az MGO-kezelt patkányokban csökkent glukóz-tolerancia és hipertónia 

alakult ki. Ezekben az állatokban renin- és imidazolon-pozitivitást észleltünk a glomerulusok 

mezangiális területében, a vese papillaris területében a peritubuláris kapillárisoknak 

megfelelıen, és ugyanezen régióban, azaz a vese papillaris területében fibrózis alakult ki.  
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4.) Kidolgoztuk az organizált depozitumokkal járó, az ún. immuntaktoid, mikrotubuláris- 

fibrilláris glomerulopátiák differenciál diagnosztikájának lehetséges algoritmusát. 

Konkluzió: 1.) A vizsgált anyagunkban a glomeruláris és a TI területben fibrinogén (SF) 

jelent meg. Megállapítottuk, hogy összefüggés van a SF-depozíció és az adott kórkép 

morfológiai súlyossága között, és jellegzetes rajzolatot mutat az egyes betegcsoportokon 

belül.  

2.) Metilglioxál hatására glomeruláris típusú vörösvértestek jöttek létre, ezért vörösvértestek 

membránlefőzıdésének egy lehetséges mechanizmusa az emelkedett karbonil stressz. 

3.) A patkányokban létrehozott IGT-és hipertónia állapotában renin és imidazolon 

megjelenését a peritubuláris endotéliális sejtekben elsıként írtuk le. A renin és az imidazolon 

akkumulációja a vese papillaris területében szereppel bírhat a tubulointerstitialis fibrózis 

kifejlıdésében, amelyet a hipertónias-IGT-s patkányokban láttunk. 

4.) A vesebiopsiában talált kongóvörös-negatív organizált depozitumok monoklonalis 

gammopátiára, kryoglobulinokra és hemopoetikus megbetegedések irányában körültekintı 

vizsgálatot és megfigyelést kívánnak. Az új algoritmus segítséget nyújthat a speciális, 

organizált depozitumok differenciál diagnosztikájában, további kliniko-patológiai 

vizsgálatában. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

3. A FIBRINOGÉN-FIBRIN PONTOS LOKALIZÁLÁSA KONFOKÁL IS, 

LÉZERPÁSZTÁZÓ, FLUORESZCENCIA MIKROSZKÓPPAL 

KÜLÖNBÖZ İ VESEBETEGSÉGEKBEN, ÉS ENNEK JELENTİSÉGE 

 
 

3.1  BEVEZETÉS 

 

Humán vesebiopsziás minták rutin immunfluoreszcens (IF) vizsgálata során fibrinogén-fibrin 

(F/f) megjelenését számos alkalommal, rendkívül változatos lokalizációban, különbözı 

mintázattal és intenzitással látunk a vese glomeruláris és tubulointerstíciális területében. Azért 

használjuk egyelıre, a további eredményeink ismertetéséig, a fibrinogén-fibrin elnevezést, 

mert a jelenleg forgalomban kapható, jól bevált, a rutin vizsgálatoknál használatos 

immunsavó általában mind a fibrinogénnel, mind a fibrinnel reagál. A fibrinogén-fibrin 

glomeruláris és/vagy interstíciális megjelenése egyértelmően kóros jelenség, ép, egészséges 

veseszövetben nem fordul elı. 

Sok vesemegbetegedésben a fibrinogén-fibrin megjelenése és kóroki szerepe nagyon sok 

vonatkozásban csak részben tisztázott, sokszor ellentmondásos, vagy éppen tisztázatlan. (1-

18). 

Választ kerestünk arra, hogy a fibrinogén-fibrin, amennyiben megjelenik, pontosan hol 

helyezkedik el, van-e összefüggés a depozíció és az adott kórkép morfológiai súlyossága 

között, mutat-e valamilyen jellegzetes rajzolatot az egyes betegcsoportokon belül? 

Az eddig rutinszerően használt fénymikroszkópos (FM), direkt immunfluoreszcens (IF) és 

elektronmikroszkópos (EM) vizsgálatokkal a fenti kérdések mindegyikére nem tudunk választ 

adni, ezért konfokális, lézerpásztázó, fluoreszcencia mikroszkópos (CLSM) módszert is 

választottunk. Ehhez a vizsgálathoz egy új, eddig még nem alkalmazott kettıs jelöléses 
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vizsgáló eljárást alkalmaztunk. Ellenıriztük, hogy a CSLM alkalmas-e a fent leírt kérdések 

megválaszolására?  

A fibrinogén-fibrin kérdéskörének tárgyalásához indokoltnak tartjuk a koagulációs kaszkád és 

a fibrinolysis lényegi folyamatainak bemutatását (1 ábra). 

 
 

 

 
 
 

1. ábra: A fibrinogén fibrinné alakulása és a fibrinolysis sémás ábrája (forrás: 
Wikipedia). 
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3.2   ANYAG ÉS MÓDSZER 

85 humán vese tőbiopsziás esetet vizsgáltunk. A biopsziás mintákat az anyagvétel után 

azonnal sztereo mikroszkópban három részre osztottuk: immunfluoreszcenciás, fény- és 

elektronmikroszkópos vizsgálat céljából. 

 

Direkt immunfluoreszcenciás vizsgálat 

Leitz 1720 kriosztátban –27 Co-on a fixálatlan szövetrészletet azonnal fagyasztó zselére 

(Shandon Cryomatrix) helyeztük és 5 µm vékony metszeteket készítettünk alkohollal 

zsírtalanított tárgylemezekre. Elıször 22 egymást követı tárgylemezre húztuk fel a 

metszeteket, majd újabb 22 metszetet húztunk fel a már meglévık mellé. Fixált és fixálatlan 

metszeteket készítettünk. A fixálást 4 Co-os hideg tömény acetonban végeztük. Az IF 

vizsgálathoz fel nem használt metszeteket alufoliába csomagolva a további vizsgálatokig (ld. 

lejjebb) – 80 Co-on tároltuk. IF vizsgálathoz fixálatlan mintákat használtunk, melyeket egy 

órán át szobahımérsékleten szárítottunk. Ezt követıen immunsavókat cseppentettünk a 

metszetekre. A vizsgálathoz használt immunsavók: fluoreszcein izotiocianáttal (FITC) jelölt, 

nyúlban termelt, anti humán, poliklonális IgA, IgG, IgM, C3, C4, C1q, fibrinogén-fibrin, 

albumin, kappa és lambda (DAKO). Harminc perces inkubáció és foszfát puffer salina (PBS) 

mosás után glycerines zselatinnal fedtük le a metszeteket. A készítményeket LABORLUX 

Leitz Typ.307 fluoreszcens feltétes mikroszkópban vizsgáltuk.  

 

Fénymikroszkópos vizsgálat 

Ezen vizsgálat céljára eltett szövetrészletet 4 %-os pufferezett (PBS) formalinban fixáltuk, 

majd paraffinba ágyaztuk. Leica RM 2135 rotatoros mikrotómmal 3 µm vékony 

sorozatmetszeteket készítettünk és minden esetben hematoxilin-eozin, perjódsav-Schiff 
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(PAS), Jones féle ezüst, Masson trikróm, Mallory féle foszforwolframsavas hematoxilin 

(PTAH), Hart és amyloid festéseket, ill. reakciókat végeztünk. 

A Mallory féle foszforwolfrámsavas hematoxilin festés a fibrin kimutatására (18, 19). A 

metszetet deparaffináljuk elıször xilolban, majd leszálló alkoholsorban. Ezután desztillált 

vízben öblítjük. A deparaffinált metszetet 3%-s nátrium-tioszulfátban kezeljük három percig. 

Ismét desztillált vizes öblítés jön. A következı lépés egy 0,25 %-s káliumpermanganátos 

oxidálás öt percig, majd alapos csapvizes mosás következik. Ismét egy desztillált vizes 

öblítés. A festés következı lépése: színtelenítés 5%-s oxálsavban tíz percig. Újra alapos 

csapvizes mosás öt percig, és öblítés desztillált vízben. A következı lépés a 

foszforwolfrámsavas hematoxilines festés az alábbi oldatban 12- 24 órán át szobahın: 

Foszforwolframsavas hematoxilin oldat: haematoxilin 1 gr, foszforwolfrámsav 20 gr, 

desztillált vízzel 1000 ml-re kiegészítjük, majd KMnO4 0,177 gr-ot adunk hozzá. (Külön-

külön feloldjuk a hematoxilint és a foszforwolfrámsavat. Ha kell, melegítjük, majd 

összeöntjük az oldatokat és feltöltjük 1000 ml-re. A KMnO4-t hozzáadjuk, így nem kell 

érlelni). A festés után leitatjuk a metszetet, majd egy gyors víztelenítés következik 96%-os 

alkoholban, majd újra leitatjuk és beletesszük xilolba és lefedjük Pertexszel, vagy Canada-

balzsammal. 

 

Elektronmikroszkópos vizsgálat  

A szövetrészleteket maximum 1 mm3 nagyságú részekre vágtuk, és 5% glutáraldehidben + 4 

Co-n egy napig fixáltuk, majd 0,2 mol/l Sörensen-féle foszfátpufferben (pH: 7,2-7,4) mostuk. 

2x5 percig. Utófixálásra 1% ozmiumtetroxidot (+ 4 Co-n 1 óra) használtunk, majd ismét 

mosás következett 0,2 mol/l Sörensen-féle foszfátpufferben (pH: 7,2-7,4) 2x5 percig. Ezt 

víztelenítés követte felszálló alkoholsorban: (70% alkohol 10 perc, 96% alkohol 2x 20 perc, 

abs. alkohol 3x20 perc), majd intermedierként propilénoxidot használtunk 2x15 percig, ezután 
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intermedier + mőgyanta (Araldit) 1:1 arányú keverékét 1 óráig, (forgató készülékben), végül 

tisztán mőgyantát 2x1 óráig (forgató készülékben és melegítve) alkalmaztunk. A mőgyanta 

összetétele: Araldit A 5ml, Araldit B 5ml, Araldit D 2,5 ml, Araldit C 3,5 ml. (Egyenként 

alaposan összekeverjük a felsorolt sorrend szerint). A szövetrészleteket zselatin kapszulákba, 

mőgyantába ágyaztuk be. A teljes polimerizáció 56 Celsius fokon 24-48 óra alatt jött létre. A 

beágyazott szövetdarabkákból ultramikrotómmal (Leica Ultracut R) félvékony metszeteket 

készítettünk, melyeket toluidinkékkel festettünk meg. Ennek vizsgálata után az ebbıl kijelölt 

területbıl ultravékony metszeteket készítettünk, melyeket uranylacetáttal és ólomcitráttal 

kontrasztoztunk. A metszeteket JEOL 1200 EX-II elektronmikroszkóppal vizsgáltuk. A fibrin 

morfológiai kritérumának az irodalomban leírtakat (20) alkalmaztuk. 

 

Konfokális, lézerpásztázó, fluoreszcencia mikroszkópos vizsgálat (CLSM) 

A kettıs jelölés menete: az elızetesen -80 °C-on tárolt mintákat 3x10 percig PBS-sel mostuk, 

majd desztillált vízzel öblítettük. Utána nyúlban termelt FITC-cel jelölt poliklonális anti-

humán fibrinogén/fibrin immunsavót (DAKO) cseppentettünk a metszetekre 1:10-es 

hígításban, és 30 percig inkubáltuk. Újra PBS-es mosást végeztünk 3x10 percig, amit alapos 

desztillált vizes öblítés követett. Ezután az endotél kimutatására egérben termelt jelöletlen 

monoklonális anti-humán CD31 (DAKO) 1:20-as higításával inkubáltuk a szövetmintákat 30 

percig. Az inkubációs idı lejárta után ismételt PBS-sel történı mosás, majd desztillált vizes 

öblítés történt. A következı lépésben a mintákat 1:20-as hígítású, kecskében termelt, Alexa 

Fluor 647-tel konjugált poliklonális anti-egér IgG-vel (INVITROGEN MOLECULAR 

PROBES) kezeltük 30 percig, végül PBS-sel mostuk 3x10 percig, ezt követıen desztillált 

vízzel öblítettünk. A metszeteket VECTASHIELD (VECTOR) anyaggal lefedtük, és 

körömlakkal körbezártuk. 
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A CLSM felvételeket a PTE ÁOK Orvosi Biológia Intézetében Olympus Fluoview FV1000 

konfokális, lézerpásztázó, fluoreszcencia mikroszkóppal készítettük (a mőszert a GVOP-

3.2.1-2004-04-0172/3.0 pályázat támogatásával vásárolta a Pécsi Tudományegyetem). A 

beállított gerjesztı lézer hullámhosszak 488 nm és 633 nm voltak, az emissziós jeleket egy 

500-555 nm, illetve egy 645-745 nm sávszélességő csatornán detektáltuk. A fibrinogén-fibrin 

és az endotél megjelenítéséhez a mikroszkóp képkezelı programjának segítségével egyénileg 

állítottuk be a zöld (fibrinogén-fibrin) és a piros (CD31-endotél) színeket. A felvételeket .oib-

formátumban mentettük el, melyeket bar-jelzéssel láttunk el. Ezután a felvételeket .bmp 

formátumban Adobe Photoshop 7.0 programmal szerkesztettük, majd kiértékeltük. 

 

A tubulointerstíciális területek fibrinogén-fibrin kiterjedtségének vizsgálata 

A konfokális, lézerpásztázó, fluoreszcencia mikroszkóp szoftverével elkészített felvételeken 

elıször Adobe Photoshop 7.0 programmal színkijelölést hajtottunk végre, amelynek során, a 

felvételen látható, zöld színben feltüntetett fibrinogén-fibrin depozitumokat a program 

segítségével kijelöltük. Ezt követıen a színes képeket fekete-fehér felvételekké konvertáltuk, 

ahol fekete színnel a depozitum ábrázolódott, az erek és a háttér pedig fehér színt kapott (2. 

ábra). 
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2. ábra. A fibrinogén-fibrin mennyiségének területmérése.  
A.: Az eredeti kettısen jelölt színes felvétel. (A zöld szín a fibrinogén-fibrin pozitivitást (FITC-
cel jelölve) mutatja, a piros szín az endotélt (Alexa Red 647-tel jelölve). BAR=50µm) 
B.: Adobe Photoshop 7.0 programmal a zöld színő fibrinogén-fibrin depozitumokat kijelöltük, 
majd a színes képeket fekete-fehér felvételekké alakítottuk. A fekete területek felelnek meg a 
fibrinogén depozitumoknak, az erek és a háttér fehér.  
 

Az így készített felvételeken Scion Image program segítségével területszámítást végeztünk, 

aminek eredményeképpen felvételenként két számadatot kaptunk. Az elsı érték a teljes 

területre vonatkozott, a második az ép területet jellemezte, a különbségük adta meg a 

számunkra érdekes fibrinogén-fibrin lerakódások területének nagyságát.  

 

Statisztikai módszerek 

A két vizsgált csoport mérési adatainak összehasonlítására, statisztikai értékelésére két mintás 

t-próbát alkalmaztunk. A kapott eredményeket átlag ± standard hiba formában tüntettük fel. 

Szignifikáns különbség megállapításához a p <0,05 értéket vettük alapul. A nyert adatokat 

SPSS szoftverrel elemeztük. 

 
 

1. 3.  EREDMÉNYEK 

A feldolgozott 85 vesebiopsziás esetet két csoportra osztottuk: 1. csoport: membranózus 

glomerulonefritisz (MGN): n=20, fokális szegmentális glomeruloszklerózis (FSGS): n=15, 
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IgA nefropátia (IgANP) n=15, akut interstíciális nefritisz (AIN): n=15. Életkor: 44±19 év, 

ffi/nı: 37/28. 2. csoport: kontrollként választott akut diffúz proliferativ extrakapilláris 

crescentes glomerulonefritisz: 20 eset, életkor: 52±20 év, ffi/nı: 10/10. Az esetek és 

kontrollok között életkorban és nemi megoszlásban nem volt szignifikáns különbség.  

 

Direkt immunfluoreszcenciás vizsgálat 

Direkt IF vizsgálattal mindkét csoport (1. és 2. csoport) valamennyi esetében találtunk 

fibrinogén-fibrin pozitivitást, változatos lokalizációban. 

 

A fibrin fénymikroszkópos vizsgálata 

Az elsı csoportban a Mallory PTAH vizsgálat egyetlenegy esetben sem mutatott pozitivitást. 

Ezzel ellentétben a fibrin pozitív kontroll – azaz az akut diffúz proliferativ extrakapilláris 

crescentes glomerulonefritiszes – csoport (2. csoport) eseteiben fokális szegmentális, változó 

kiterjedéső pozitivitást észleltünk extrakapillárisan, de a Bowmann tok őrterén belül, a 

crescent területének megfelelıen. (3. ábra) 

      

3. ábra. A fibrin fénymikroszkópos kimutatása. 
 

A: Mallory-féle foszforwolframsavas haematoxylin festés. Fibrin kiválás a glomerulusban, 
annak extrakapilláris területében. Kék szín jelzi a fibrin pozitivitást. Nagyítás=400x B: Fibrin 
kimutatása Masson-féle trichrom festéssel. Piros szín jelzi a fibrin pozitivitást ugyanolyan 
elhelyezkedésben, mint az A. ábránál. Nagyítás=400x 
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A fibrin elektronmikroszkópos vizsgálata 

EM vizsgálattal a fibrinogén és a fibrin elkülöníthetı: a fibrinnek jellegzetes organizált, 

köteges filamentózus szerkezete van, míg a fibrinogén ezzel a módszerrel nem észlelhetı. Az 

elsı csoportban EM vizsgálat során fibrinre jellemzı morfológiai képet nem észleltünk. A 

fibrin pozitív kontroll – azaz az akut diffúz proliferativ extrakapilláris crescentes 

glomerulonefritiszes – csoport (2. csoport) eseteiben ultrastrukturálisan jellegzetes organizált, 

köteges filamentózus szerkezettel bíró fokális szegmentális pozitivitást láttunk 

extrakapillárisan, de a Bowmann tok őrterén belül (4. ábra). 

       

        

 

4. ábra. Fibrin jellegzetes hajfonatszerő, ezen belül fibrilláris rajzolatú depozitumai a 
glomerulusok extrakapilláris terőletében. Elektronmikroszkópos felvételek. 

A: Nyilak mutatnak a fibrin kötegekre. E= endotélsejt. Bar= 1µm B: bar= 200nm C: Nyilak 
mutatnak a jellegzetes rajzolatra. Bar= 100nm. D: bar= 200nm.  
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FM és EM vizsgálat együttes eredménye a fibrinogén-fibrinre vonatkoztatva 

A direkt immunfluoreszcenciával talált fibrinogén-fibrin pozitivitás, valamint a Mallory 

PTAH és az EM vizsgálatok negativitása alapján megállapítható, hogy az 1. csoport vizsgált 

eseteiben a fibrinogén-fibrin pozitivitás hátterében fibrinogén volt kimutatható, fibrin viszont 

egyik esetben sem. A 2. csoportban az IF vizsgálatban észlelt fibrinogén-fibrin pozitivitás 

mellett az FM Mallory féle PTAH festéssel és az EM vizgálatokban fibrint mutattunk ki. 

 

A fibrinogén (szolubilis fibrinogén, SF) glomeruláris megbetegedések eseteiben (1. csoport)  

Anyagunkban a fibrinogén-fibrin jelenlétét kórcsoportonként részletezzük. A fibrinogén-

fibrin zöld, az endotél piros színben jelent meg, és a megjelölni kívánt két struktura -az 

endotél és a fibrinogén-fibrin jól elkülönült egymástól. (Az endotél láthatóvá tétele azért volt 

fontos számunkra, mert segítségével tájékozódni tudtunk a glomerulus területében. A 

fibrinogén-fibrin anatómiai elhelyezkedését az endotélhez való viszonya alapján adtuk meg). 

Mivel ezekben a vesebetegségekben EM-el és a Mallory festéssel fibrint nem tudtunk 

kimutatni, az alábbi eredmények mind fibrinogént jelentenek. 

 

IgA-nefropátiában a fibrinogén-depozíció megjelenése és súlyossága esetenként nagy 

változatosságot mutatott. Jellemzınek találtuk a diffúz-globális eloszlású mezangiális 

lokalizációt (5. A, B ábra fehér nyílhegyek), illetve súlyosabb esetekben ezzel együtt a 

kapillárisok falában (endotéliálisan és a GBM-ben) is, a lument deformálva destruálva (5. C, 

D ábra) volt jelen fibrinogén.  A mezangiális lerakódás mintázata homogén, vagy durva és 

finom granuláris jellegő volt, amelyhez esetenként a kapillárisfalat is involváló lineáris 

rajzolat társult. A glomeruláris kapilláriskacsok különbözı mértékben voltak érintettek: az 

intakt szegmentumoktól a fibrinogénnel „behüvelyezettekig”, komprimáltakig. A depozíció 

intenzitása nagyon változatos volt. 
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Eseteinket összevetettük a WHO-klasszifikáció osztályaival:  

Az I-II-III. csoportba tartozó eseteinkben, diffúz-globális eloszlásban mezangiálisan 

intenzíven jelölıdı granuláris depozitumokat észleltünk. Ezen belül a WHO I. és II. csoport 

között nem láttunk különbséget. Több glomerulusban találtunk mezangiális kiszélesedésre 

utaló jeleket, a kapilláriskacsok lumenének összenyomásával (5.A és B.ábra). A WHO IV-V. 

csoportban az I-III. csoportba tartozó glomerulusokhoz képest súlyosabb fibrinogén 

lerakódást tapasztaltunk. Az elıbbiekhez hasonlóan itt is diffúz-globális mezangiális 

érintettség volt jellemzı azzal a különbséggel, hogy zömmel durva-granuláris és fibrinogénnel 

homogénen borított területek váltakoztak nagy kiterjedésben, továbbá kifejezett diffúz 

globális GBM pozitivitás (5. C és D ábra). Ritkán extrakapilláris, de Bowman tokon belüli 

kiterjedt pozitivitás is látható volt. A WHO I-III. csoporton belül nem észleltünk értékelhetı 

különbséget a fibrinogén megjelenése és a fénymikroszkópos elváltozások között, ugyanígy a 

IV. és az V. csoport között sem. Különbség a fibrinogén kiterjedtségében és lokalizációjában 

a WHO I-III. és a WHO IV-V. csoport között volt: utóbbiban a perifériás GBM-ben való 

megjelenéssel is. 

Összegezve: IgA NP-ben a fibrinogén glomeruláris lerakódása azonos volt a mezangiális 

diffúz globális megjelenést tekintve, de rendkívül heterogénnek mutatkozott mind 

terjedelemben, mind mintázatban, mind intenzitásban és kiemelhetıen a perifériás GBM-ben 

való megjelenésével. 
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5. ábra: IgA-nefropátia esetei 
A. WHO I-II. Globális mezangiális finom granuláris, helyenként durva granuláris (fehér 
nyílhegyek) pozitivitás a glomerulusban. B. WHO III. Globális, durva granuláris pozitivitás 
enyhe mezangiális kiszélesedéssel. C. WHO IV. Globális mezangiális durva granuláris és 
homogén mintázat mellett a kapillárisok lineárisan pozitivitása. D. WHO V. Globális, 
mezangiális, homogén, részben egybefolyó pozitivitás. Nagy homogén pozitivitás 
extrakapillárisan, de a Bowman tokon belül (nyíl). Komprimált kapilláris átmetszet (nyílhegy) 
(A zöld szín a fibrinogén pozitivitást (FITC-cel jelölve) mutatja, a piros szín az endotélt 
(Alexa Red 647-tel jelölve). BAR=50µm) 
A WHO I és II. csoport esetei között értékelhetı immunmorfológiai különbség nem volt, így 
ezeket egy ábrával demonstráljuk. 
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A fokális szegmentális glomeruloszklerózis (FSGS) eseteiben a glomerulusok képe rendkívül 

nagy változatosságot mutatott már egy eseten belül is. A fibrinogén-depozíció lokalizációja: 

jellemzıen egy-egy glomerulus egy, ritkán két területében, szegmentálisan, egyrészt a 

perifériás kapilláriskacsok széli részein, extraendotéliálisan volt látható, több esetben a 

depozíció mintegy „behüvelyezte”, komprimálta, destruálta a kapilláris-lumeneket, de 

elıfordult mezangiálisan is. Az extraendotéliális, részben extrakapilláris elhelyezkedés volt a 

legjellemzıbb, amely szoros összefüggésben állt a kapillárisfallal (6 .A, B, C ábra). A 

fibrinogén endotéliális elhelyezkedését is (kolokalizáció) gyakran észleltük, fıként tömeges 

fibrinogén kiváláskor (6. D ábra). A kolokalizációt anyagunkban a sárga szín jelentette, 

amely a zöld és a piros szín egymásra vetülésébıl származott. Emellett megtartott, fibrinogén-

mentes glomeruláris részeket is megfigyeltünk. 

 

A fibrinogén-depozíció mintázatában a glomeruláris bazális membrán (GBM) perifériás 

területében gyakran homogén, ívelt, vaskos, ritkábban tócsaszerő, helyenként granuláris 

rajzolatot mutatott. (6.. A, C, D). Ezek a mintázatok sokszor egy glomeruluson belül együtt is 

észlelhetıek voltak. A fibrinogén pozitivitás intenzitását nagyon heterogénnek láttuk.  

Összességében elmondható, hogy FSGS-ben a fibrinogén morfológiai képe a fokális-

szegmentális érintettség egyértelmő dominanciája mellett ezen belül nagyon változatos 

megjelenéső és súlyosságú volt. 
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6. ábra: Fokális szegmentális glomeruloszklerózis esetei 
A glomerulusok változatos kiterjedtségben tartalmaznak fibrinogént, lokalizációjában, 

mintázatában és intenzitásában nagy különbségek láthatóak. 
A. Szegmentális pozitivitás a perifériás kapillárisok szabad falában- perifériás részében 
(nyílhegyek). B. Szegmentális, durva granuláris és homogén jelölıdés a mezangiumban. A 
nyílhegyek egy ilyen területet határolnak. C. Globális enyhe fibrinogén pozitivitás mellett 
súlyos szegmentális fibrinogén pozitivitás. Az extraendotéliális lerakódás mintegy 
„behüvelyezi” a kapillárisokat (nyílhegy). D. A glomerulus jelentıs részét involváló, 
kolokalizáció (sárga szín) mellett súlyos szegmentális homogén pozitivitás a perifériás GBM- 
kacs mentén (nyílhegyek között). 
(A zöld szín a fibrinogén pozitivitást (FITC-cel jelölve) mutatja, a piros szín az endotélt 
(Alexa Red 647-tel jelölve).(BAR=50µm) 
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Membranózus glomerulonefritiszben a fibrinogén lerakódás egységes morfológiai képet 

mutatott: nagyon jellegzetesen a GBM mentén lineáris jelölıdést láttunk, mintegy kirajzolva 

annak lefutását (7.A ábra). Minden glomerulus teljes egészében érintett volt (diffúz-globális 

eloszlás). Endotéliális elhelyezkedést (kolokalizáció) is gyakran megfigyeltünk. (7. B ábra).   

 

  
                                                                             

7. ábra: Membranózus glomerulonefritisz esetei 
A. Jellegzetes a GBM lefutását kirajzoló, vékony-lineáris, globális rajzolat. B. Intenzív 
vékony-lineáris, globális pozitivitás endotéliálisan és a GBM mentén. 
(A zöld szín a fibrinogén pozitivitást (FITC-cel jelölve) mutatja, a piros szín az endotélt 
(Alexa Red 647-tel jelölve). BAR=50µm) 

 

 

IgM-nefropátiában a fibrinogén-depozíció nagyon jellegzetesen endotéliálisan, illetve a GBM 

mentén helyezkedett el diffúz-globális jelleggel. Ez a kapillárisfalat kirajzoló mintázat egy 

eseten belül egységes (vékony-, illetve vastag-lineáris) rajzolatot követett. (8. A, B. ábra). A 

fibrinogén endotéliális megjelenése (kolokalizáció) betegségcsoportjaink közül IgMNP-ban 

volt a legkifejezettebb.  

Az IgMNP-ben látottakat összegezve jellegzetes az endotéliális kolokalizáció (8. B ábra) és a 

diffúz-globális érintettség.  
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8. ábra: IgM-nefropátia esetei 

A. Intenzív, globális, vastag-lineáris jelölıdést mutató depozíció a kapillárisfal mentén. B. 
Kifejezett endotéliális fibrinogén lerakódás (kolokalizáció) az egész glomerulusban. (A zöld 
szín a fibrinogén pozitivitást (FITC-cel jelölve) mutatja, a piros szín az endotélt (Alexa Red 
647-tel jelölve). BAR=50µm)        
     

 

Az egyes kórcsoportokban észlelt jellegzetességeket a következı, 1. táblázatban foglaljuk 

össze: 

1. táblázat 
 

A fibrinogén depozíció glomeruláris jellegzetességei a vizsgált glomeruláris 
vesebetegségekben 

 

  LOKALIZÁCIÓ ELOSZLÁS MINTÁZAT  

MGN GBM-ekvivalens diffúz-globális 
egyenletesen vékony, folytonos, 
lineáris 

IgANP 
Mezangiális WHO I-
III, de lehet perfériás 
GBM is WHO IV-V. 

diffúz-globális 
finom-, és durva- granuláris; 
lineáris, pszeudolineáris 

FSGS 
nagyon változatos, 
de jellemzıen 
extraendotéliális 

változatos: 
dominálóan fokális- 
szegmentális 

nagyon változatos: fıként ívelt 
holdsarló alakú 

IgMNP 
kapillárisfal és 
mezangium 

diffúz-globális 
egyenletes eloszlású; vastag, 
folytonos lineáris 
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A akut interstíciális nefritisz eseteiben a glomerulusban a fibrinogén vagy nem volt látható, 

vagy a depozíció nagyon minimális a TI intenzív pozitivitása mellett (9. ábra). 

 

 

 
9. ábra: A fibrinogén glomeruláris képe akut interstíciális nefritiszben 

Akut interstíciális nefritiszben a glomeruláris depozíció nagyon minimális a TI intenzív 
pozitivitása mellett. (A zöld szín a fibrinogén pozitivitást (FITC-cel jelölve) mutatja, a piros 
szín az endotélt (Alexa Red 647-tel jelölve). (BAR=50µm). 
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A fibrinogén tubulointerstíciális vesemegbetegedések eseteiben 

A vizsgálati mintáinkban a fibrinogén az endotéltıl a glomeruláris megbetegedésékben 

észleltekkel megegyezıen jól elkülöníthetı volt. 

A tubulointerstíciális nefritiszekben a minták különbözı területeiben gócos, sokszor 

hálózatosan összefüggı, az alapszerkezetet súlyosan destruáló fibrinogén depozitumokat 

azonosítottunk (10. ábra). 

 

 

10. ábra. A fibrinogén eltérı kiterjedtsége tubulointerstíciális nefritiszekben 
A: Jellemzıen nagy kiterjedéső fibrinogén depozíció a tubulointerstíciumban. B: Kisebb 
kiterjedéső fibrinogén megjelenés. (A zöld szín a fibrinogén pozitivitást (FITC-cel jelölve) 
mutatja, a piros szín az endotélt (Alexa Red 647-tel jelölve), (BAR=50µm)        

 

A fibrinogén megjelenésének mintázata nem volt egységes. A depozitumoknak két fı 

megjelenési formáját észleltük: egyes mintákban durva, széles hálózatos, sok helyen 

összefolyó szerkezető fibrinogén lerakódást figyeltünk meg, amely nem követte az erek 

lefutását, valamint egy, a peritubuláris kapilláris hálózat körül elhelyezkedı depozitumot 

mutattunk ki, amelybe úgyszólván beágyazódtak a tubulusokat ellátó, összenyomódott 

hajszálerek (11. ábra). Több mintában mutattunk ki az érfal endotéljében, annak lumenét 

éppen elhagyó sárga színnel ábrázolódó, kolokalizációra jellemzı elváltozást.  
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11. ábra. A fibrinogén mintázata tubulointerstíciális nefritiszekben 
A: A fibrinogén durva, vaskos, hálózatos megjelenése. B: A hálózatos depozitumok a 
peritubuláris kapillárisokat körbezárják, és az erek közti területekben összefolynak. (A 
zöld szín a fibrinogén pozitivitást (FITC-cel jelölve) mutatja, a piros szín az endotélt 
(Alexa Red 647-tel jelölve). (BAR=50µm). 
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Tubulointerstíciális fibrinogén depozíció glomeruláris betegségekben 

A glomeruláris betegcsoport vizsgálati anyagaiban, az egyes mintákon belül a fenti 

csoporthoz képest jelentısen kisebb mennyiségő fibrinogén depozíciót igazoltunk az 

interstíciumban, és a peritubuláris érszerkezet megkímélt volt (12. ábra).  

 

12. ábra: A fibrinogén tubulointerstíciális kiterjedtsége a glomeruláris betegségek 
csoportjában 

A TI csoporthoz viszonyítva jóval kisebb kiterjedéső, minimális mennyiségő fibrinogén 
lerakódás látható a tubulointerstíciumban. (A zöld szín a fibrinogén pozitivitást (FITC-
cel jelölve) mutatja, a piros szín az endotélt (Alexa Red 647-tel jelölve, (BAR=50µm)        

 
 

 

Mind a glomeruláris kórképek, mind a tubulointerstíciális betegségek csoportjaiban 

kiszámítottuk a vese tubulointerstíciumában megfigyelt fibrinogén területét, és a kapott 

értékeket egymással összevetve, a következı eredményeket kaptuk: A tubulointerstíciális 

betegségek csoportjában a teljes fibrinogén átlagterülete 1.035.733±52.664, a glomerulopátiák 

csoportjában a teljes fibrinogén átlagterülete 487.490± 28.033 volt. 

A lerakódott fibrinogén területének összehasonlítása oszlopdiagrammon ábrázolva (13. ábra): 
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13. ábra. A tubulointerstíciális fibrinogén területének átlaga a 
tubulointerstíciális és glomeruláris csoportban 

Az ordinátán a fibrinogén területének átlagát tüntettük fel, az abszcisszán 
a tubulointerstíciális betegcsoport és a glomeruláris betegcsoport 
található. A két csoport között a különbség szignifikáns: p< 0,001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

***  p< 0.001 

*** 
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3.4  MEGBESZÉLÉS 

 

Eredményeink alapján megállapítható, hogy az általunk vizsgált esetekben a vese 

glomerulusaiban és a tubulointerstíciális területében szolubilis fibrinogén (SF) megjelenését 

tudtuk kimutatni. Keresztkötött fibrin (XFb) a kontroll RPGN csoport crescentes területén 

kívől egyik esetben sem volt igazolható. . 

Sok szerzı a vesebetegségben vagy fibrinogén, vagy fibrin kimutatásáról ír, részben 

következetesen a címben és a közleményben is, részben eltérıen a cikk címében és a 

közleményben (21, 22, 23). Ugyanakkor a legtöbb szerzı szerzı az „Anyag és módszer” 

fejezetben leírtak szerint DAKO gyártmányú terméket használt. A DAKO által termelt, 

fluorescein isothiocianáttal jelzett polyclonalis, nyúlban termelt anti-humán fibrinogén 

(kódszám Nr. F0 111) „data sheet”-ben szerepel, hogy az antitest reagál mind natív 

fibrinogénnel, mind a fibrinogén D és E fragmentumaival és a fibrinnel egyaránt. (24). Ebbıl 

következik, hogy az ezt a DAKO terméket használó szerzık, amennyiben egyéb differenciál 

diagnosztikai módszert nem alkalmaztak, nem tudhatták, hogy fibrinogént vagy fibrint 

mutatnak ki.  

Egyik tanulmányban a szerzık felhívják a figyelmet arra a hibalehetıségre, hogy a különbözı 

vizsgálatokban a fibrinogén-fibrin és különbözı fibrin degradációs termékek egymással 

keresztreakciót adhatnak és így az ilyen antitestek használatából levont következtetések 

kofúzusak.  (10).  

Néhány munkacsoport a vesebiopsziás mintákban anti humán D-dimert használt a fibrin 

kimutatására, mások ugyanezt a módszert a fibrinolysis jelzésére alkalmazták, részben 

plazminogén elıkezeléssel, részben e nélkül. (2, 25, 26, 27). A D-dimer fibrin degradációs 

termék. Egyik tanulmányban 25 IgA NP és 12 Henoch-Schönlein purpura nefritisz (HSPN) 

esetében vizsgálták a fibrinnel összefüggı antitest (FRA=fibrin-related antigen) és 
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keresztkötött fibrin (XFb) jelenlétét, utóbbit anti D-dimerrel, plazmin kezelés elıtt és után 

(26). Az intenzív FRA depozíció eseteiben az XFb eloszlása a plazmin kezelés után jobban 

emlékeztetett az FRA eloszlására, mintsem a plazmin kezelés elıtt. Esetlegesen felvethetı, 

hogy a D-dimer biztosan fibrint jelez-e a szövettani vizsgálatokban, vagy a fibrinolizis 

markere? Nehezen értelmezhetı, hogy egyik vizsgálatban plazmin elıkezelés nélkül, 

másikban elıkezeléssel és anélkül lényegében hasonló eredményre jutottak (23, 25, 26, 27).  

A fent részletezettek miatt anyagunkban a DAKO által elıállított és immunfluoreszcenciás 

vizsgálatainkban használt fibrinogén-fibrin kimutatására alkalmas módszer mellett mindegyik 

esetünkben a formalinban fixált és paraffinba ágyazott anyagban Mallory féle 

foszforwolframsavas haematoxylin festést végeztünk. Ez a festés a fibrin kimutatására 

alkalmas eljárás (18, 19). Ugyanakkor mindegyik esetben elektronmikroszkópos feldolgozást 

is végeztünk. Ezzel a vizsgálattal a fibrin (XFb) egy speciális fibrilláris, organizált struktúra 

formájában jelenik meg (20). A három módszer együttes alkalmazásával a fibrinogén és/vagy 

fibrin jól elkülöníthetı.  

A fibrinogén glomeruláris lokalizációja az általunk vizsgált vesemegbetegedések eseteiben 

nagyon különbözött, de egy-egy betegség csoporton belül mindig megegyezett azzal a 

glomeruláris területtel, ahol a fény- és elektronmikroszkóposan látható elváltozások kialakult.  

Fentiek alapján arra következtetünk, hogy a vese megbetegedésektıl függıen különbözı 

lokalizációban, abban azonban egyértelmően egységesen, hogy ahol a fibrinogén megjelent, 

ott alakult ki a szöveti-sejtes reakció.  

Az aktív IgA GN-ben „szolubilis fibrin” és nem fibrinogén kimutatásáról írnak monoclonalis 

IF-43 antitesttel a mezangiumban humán esetekben. (27). Kiemeljük, hogy az általunk 

alkalmazott kettıs jelöléses módszerrel az eddigi ismert közlésekkel szemben sokkal 

pontosabban tudjuk lokalizálni a fibrinogén megjelenési helyét. Az eddig ismert 

közleményekben „kapilláris fal”-ban való megjelenésrıl történik említés. A kapilláris fal 
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azonban magában foglalja mind az endotél, mind a glomeruláris-bazális membrán rétegét. 

Módszerünkkel pontosan meg tudtuk határozni, hogy a fibrinogén csak az endotélben, vagy 

az endotélben és a glomeruláris bazális membránban egyaránt, és/vagy csak a glomeruláris 

bazális membránban jelenik meg.  

A tubulointerstíciális vesemegbetegedések eseteiben a fibrinogén interstíciális megjelenése 

sok esetben extravazációnak felelt meg. A tubulointerstíciumban a peritubuláris kapilláris-

tubularis hám egysége és megtartottsága a vese mőködésének „Achilles-sarka” (28). Ennek a 

szoros egységnek a megbomlását fénymikroszkópos vizsgálattal vizenyınek írják le, amely 

esetekben a peritubuláris kapilláris és a tubularis bazális membrán egymástól eltávolodik. 

Tekintettel arra, hogy tubulointerstíciális nefritiszben ebben a területben látjuk a fibrinogén 

extravazációját, az valószínősíthetı, hogy ez áll az úgynevezett interstíciális vizenyı 

hátterében. Ez elıször sejtmentes, majd, ahol fibrinogén extravazációt is igazoltunk, sejtes 

infiltráció, miofibroblaszt- fibroblaszt transzformáció, epitéliális- mezenhimális 

transzformáció, végül interstíciális fibrózis követi. Ismert, hogy az interstíciális fibrózis a 

vesefunkció progresszióját meghatározó tényezı, ezért úgy gondoljuk, hogy ennek a 

folyamatnak a legkoraibb fázisának a minél közelebbi megismerésével lehetıség nyílik a 

folyamat progresssziójának befolyásolására. 

 

Eredményeink szerint a vizsgált, nem félholdas elváltozást mutató betegpopulációnkban 

glomeruláris és TI területben fibrinogén jelent meg. A különbözı kórképekben igazoltuk a 

fibrinogén megjelenését, és tubulointerstíciális extravazációját. Ahol a fibrinogén megjelent, 

ott alakult ki a szöveti-sejtes reakció. Úgy gondoljuk, hogy észleléseink lehetıséget adnak a 

késıbbiekben a fibrinogén patogenetikai szerepének pontosabb vizsgálatára. Ezzel a 

módszerrel a vesekárosodás egyik legkoraibb, részben reverzibilis fázisát vizsgálhatjuk, 
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amely fázisban kezdıdik a végsı állapotban a vese pusztulását létrehozó interstíciális fibrózis 

és glomeruláris károsodás. 
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4. A GLOMERULÁRIS EREDET Ő HEMATURIA MORFOLÓGIAI 

ELVÁLTOZÁSAIT LÉTREHOZHATJUK VÖRÖSVÉRTESTEKEN IN 

VITRO KARBONIL STRESSZEL 

 
 

4.1 BEVEZETÉS 

 
 

A hematuria a legkülönbözıbb urogenitális betegségek tünete lehet, a fejlıdési 

rendellenességektıl a gyulladásokon keresztől a daganatos megbetegedésekig. A hematuria 

okának, lokalizációjának megtalálása gyakori és nehéz differenciáldiagnosztikai kérdés. 

Glomerulonefritiszekben (GN) és nagyon sok glomeruláris eredető vesebetegségben 

glomeruláris típusú, glomeruláris eredető vérzésre (GV) jellegzetes dizmorf vörösvértestek 

kerülnek a vizeletbe (29). Ezek a GV-k centrifugált, festetlen vizeletüledék készítményekben 

is felismerhetı jellegzetes membránlefőzıdéseket, „bleb képzıdést” mutatnak. A glomeruláris 

haematuriában észlelt GV kialakulásának mechanizmusa nem teljesen ismert (30, 31). A 

glomerulonefritiszek összefüggnek a „megnövekedett” oxidatív stresszel (32). Az oxidatív 

stressz, nevezetesen a megnövekedett szabad gyökök mennyisége reaktív dikarbonil gyökök 

képzıdéséhez vezet. Jelentıs dikarbonil molekula a metilglioxál (MGO), ami egy alpha-oxo-

aldehid, vagy alpha-dikarbonil molekula, mely keletkezhet a glukóz fém-katalizálta 

autooxidációjából, más szénhidrátokból, Schiff bázisokból és „Amadori termékekbıl” (33, 

34), vagy foszfát intermedierek (glicerinaldehid-3-foszfát, dihidroxiaceton-foszfát) nem-

enzimatikus fragmentációja révén a glikolízis-út során (35). Az MGO és egyéb dikarbonilok 

akkumulációja karbonil-stresszt okoz. A dikarbonilok reagálnak a fehérjékkel, és így 

karbonil-stressz termékek képzıdnek. A karbonil-stressz termékek lerakódása figyelhetı meg 

mind IgA NP-ben, mind diabéteszes nefropátiában (36). Számos toxikus hatás GV 
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képzıdéséhez vezet. Közülük néhány kalcium akkumuláció révén hat (37). Az is ismert, hogy 

MGO felborítja az intracellularis (IC) ion-homeostasist, és kalcium akkumulációt indukál (38, 

39). A vörösvértestekben (vvt) az oxidatív stressz valószinőleg befolyásolja az intracelluláris 

kalcium homeostasist (40). Jelen tanulmányunkban azt a hipotézist vizsgáltuk, hogy 

metilglioxál hatására kialakulnak-e glomeruláris típusú vörösvértest alakok.  

 

 
4.2   ANYAG ÉS MÓDSZER 

 
Vörösvértest morfológiai vizsgálataink 

Írásos beleegyezést követıen egészséges önkéntesektıl vért vettünk heparint tartalmazó 

csövekbe. A plazma és a buffy coat eltávolítására a mintákat 2400 g-vel centrifugáltuk 5 

percig. A vvt üledéket háromszor mostuk 7,4-es pH-jú, 5 mM glukóz tartalmú fiziológiás 

sóoldatban. A mosott vvt-ket 7,4-es pH-jú, 5 mM glukóz tartalmú Ringer-oldatban 

reszuszpendáltuk. A mosott vvt-szuszpenzió hematokritját sejtszámláló segítségével 0,1%-ra 

állítottuk. A vvt szuszpenziót szobahımérsékleten 1 mM MGO-val inkubáltuk 10, 20 és 30 

percig, illetve a 30 perces inkubációt elvégeztük 0,25 mM és 0,5 mM MGO koncentrációkkal 

is. Újabb mosást követıen a vvt-ket 0,2 µm pórusmérető baktériumszőrın átszőrt vizeletben 

inkubáltuk 60 percig. Az inkubáláshoz olyan vizeletet használtunk, melynek fajsúlya 1011 

körüli volt, mivel a laboratóriumi jegyzıkönyv alapján a glomeruláris vvt-ket tartalmazó 

vizelet minták fajsúlya átlagosan 1011 volt (1001-1025 közötti tartományban). Az ép vvt-ket 

tartalmazó vizelet minták fajsúlya 1010 volt (szintén 1001-1025 közötti tartományban). Ezek 

alapján a vizelet fajsúlyának nincs szerepe a glomeruláris vvt-k kialakulásában. 
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Fénymikroszkópos vizsgálat 

Centrifugálást (2500 g, 5 perc) követıen a vvt üledéket tárgylemezre cseppentettük, 

fedılemezzel fedtük, majd a friss, fixálatlan mintákat süllyesztett kondenzorú 

fénymikroszkóppal, 400x-os nagyítással vizsgáltuk. A 7 független sorozatból minden esetben 

10 látóteret rögzítettünk számítógéphez kapcsolt digitális kamerával. A glomeruláris típusú 

vvt alakok arányát százalékban adtuk meg.  

 

Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat 

 A fent leírt módon kezelt vörösvértesteket tartalmazó anyagok fixálásához 1%-os 

glutáraldehid oldatot használtunk 0,1 molos foszfátban (pH 7,4). Félórai fixálás után 3 percig 

13000-es fordulaton centrifugáltuk, majd a mintát fedılemezre cseppentettük. Az 

aranyozáshoz ION SPUTTER JFC-1100 (Jeol Limited, Tokyo, Japan) mőszert használtunk. 

Az aranyozás technikai adatai: 1 kV 3mA 15'. A vizsgálatokat JEOL JSM 6300 pásztázó 

elektronmikroszkóppal végeztük, és a felvételeket FORTEPAN 100 ASA 6x9 cm. fekete-

fehér filmre készítettük. 

 

Statisztikai módszer 

A fénymikroszkópos eredményeket átlag ± SEM formájában ábrázoltuk, a statisztikai 

értékeléshez Kruskal-Wallis tesztet és a Mann-Whitney U tesztet használtunk. 

 

4.3  EREDMÉNYEK 

Metilglioxál hatására glomeruláris típusú vörösvértestek jöttek létre. A GV-ben észleltekkel 

megegyezı, jellegzetes vörösvértest morfológiai elváltozásokat találtunk. A vörösvértestek 

felszínén egy, vagy több, gömbölyded membránkiboltosulás, „bleb” alakult ki, részben 

kifejezett lefőzıdésekkel (14. ábra). A pásztázó EM vizsgálataink ezeket az észleléseinket 
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megerısítik (15. ábra). Ezek a vörösvértest formációk egyértelmően eltértek az egyéb módon 

kialakuló, így például az ozmotikus alapon létrejövı degenerativ vörösvértestek 

alakváltozásaitól (16. ábra)  

  
 

14. ábra. In vitro metilglioxál-indukálta GV kialak ulása 
Egy veseköves beteg ép vvt-ket tartalmazó vizeletüledéke (A) és egy IgA nefropathiában 
szenvedı beteg glomeruláris típusú vvt-ket tartalmazó vizeletüledéke (B) látható. Kezeletlen, 
normális vvt-k (C, E, G) és az MGO hatására in vitro képzıdött vvt – GV alakok (nyíl és 
nyílhegy) (D, F, H). n= 400x. 
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A B

E F

C D

 
15. ábra 

A kezeletlen (A) és az MGO-val kezelt (B, C, D, E, F), vvt-k pásztázó-
elektronmikroszkópos képe.  
Jól láthatók az MGO hatására kialakult jellegzetes membrán-kiboltosulások, lefőzıdések 
(nyilak). Bar =10 mikrométer  
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16. ábra. Ozmotikus alapon létrejövı degenerativ vörösvértestek alakváltozásai  
Jellegzetes buzogány alaku, tüskés felszínő vvt-k. n= 400x 

 
 

A glomeruláris típusú vvt-k aránya a 30 percig MGO-val kezelt vvt-szuszpenzióban az MGO 

koncentrációjának növelésével fokozatosan emelkedett. A kontrollban 5,4 ± 3,9% volt, majd 

0,25 mM MGO hatására 21,9 ± 8,6%-ra, 0,5 mM MGO hatására 29,3 ± 5,8%-ra (p < 0,01 vs. 

kontroll) és 1 mM MGO hatására 48,9 ± 4,8%-ra emelkedett a károsodott vvt-k aránya (p < 

0,01 vs. kontroll, 17. ábra). A 18. ábrán látható, hogy az 1 mM MGO hatása már 10 perc 

inkubációs idı mellett kifejlıdött (glomeruláris vvt-k aránya: 38,1 ± 4,1%, p < 0,01 vs. 

kontroll), és a 20 perces inkubáció hatása (glomeruláris vvt-k aránya: 49,6 ± 4,4%, p < 0,01 

vs. kontroll) már megegyezett a 30 perces inkubációéval. 

 
 

17. ábra. A glomeruláris típusú vvt-k aránya a 30 percig MGO-val kezelt vvt-
szuszpenzióban az MGO koncentrációjának növelésével fokozatosan emelkedett. 
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18. ábra. A glomeruláris típusú vvt-k képzıdése MGO hatására az inkubációs idı 

függvényében. 
 
 
 

 
 

4.4  MEGBESZÉLÉS 

 

Vizsgálati eredményeink szerint in vitro, MGO adásával ugyanolyan morfológiai elváltozások 

alakultak ki a vörösvértesteken, mint amelyek az ún. glomeruláris eredető vérzésre (GV), -

haematuriára jellegzetesek. Ezek a GV-k (=dizmorf vvt-k) jellegzetes, centrifugált festetlen 

vizeletüledék készítményekben is felismerhetı egy-két, vagy több membránlefőzıdést, 

„fülképzıdéseket” mutatnak. A GV alakzatokat egyes szerzık a Walt Disney filmekbıl ismert 

„Mickey mouse” rajzfigurához is hasonlítják. Ezek a vörösvértest elváltozások általában 

immunpatogenetikai alapon kialakuló glomerulonefritiszekben, de más, nem 

glomerulonefritiszes eredető glomeruláris megbetegedésekben, pl. Alport szindrómában is 

észlelhetıek a vizelet üledékben (41). A GV elváltozások ismerete alapvetıen fontos a 

vesebetegségek differenciál diagnoszikájában, mert jelenlétők glomeruláris eredető 

vesebetegség jele.  

Eddigi elképzelések szerint a vörösvértestek kiboltosulása a – GV – a vese tubulusokban 

alakul ki ozmotikus stressz következtében, vagy a glomeruláris bazális membránon való 
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átpréselıdéskor szerzett károsodás miatt alakulnak ki (30, 31). Azonban azt is kimutatták, 

hogy önmagában az ozmotikus stressz következtében nem alakul ki dizmorf vörösvértest (31). 

Ugyanakkor megkérdıjelezhetı, hogy önmagában a vörösvértestek glomeruláris bazális 

membránon való átjutása hozna létre dizmorf vvt-ket, mert a vvt morfológiát a 

kacsdiuretikumok használata is befolyásolja (42). 

Alport-syndromában és vékony bazális membrán nefropátiában szintén glomeruláris eredető 

vörösvértesteket találunk (41). Felvetıdik, hogy ezekben a megbetegedésekben gyulladás 

indukálta karbonil stressz vajon kialakulhat-e, vagy milyen úton alakulhat ki. Újabb 

tanulmányok szerint a gyulladásos elváltozások az Alport nefropátiában is kialakulhatnak (43, 

44).  

Eredményeink alapján9 az MGO oxidatív stresszt és intracelluláris kalcium felhalmozódást 

indukált izolált humán vörösvértestekben. Ezek a hatások megelızhetıek antioxidánsokkal. 

Az MGO citotoxikus hatásának következményeként dizmorf vörösvértestek kialakulása volt 

megfigyelhetı, ami glomeruláris hematuria esetén is észlelhetı. A dizmorf vvt-k kialakulása 

koncentrációfüggı, és már 10 perc inkubáció után is észlelhetı volt. A vörösvértestek 

membránlefőzıdésének egy lehetséges mechanizmusa a karbonil stressz.  
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5. A RENIN ÉS AZ IMIDAZOLON HASONLÓ MEGJELENÉSE A 

VESE PERITUBULÁRIS KAPILLÁRISAIBAN KÍSÉRLETESEN 

LÉTREHOZOTT CSÖKKENT GLUKÓZ-TOLERANCIA ÉS 

HIPERTÓNIA EGYIDEJ Ő FENNÁLLÁSAKOR 

 

5.1 BEVEZETÉS 

 

A szénhidrát anyagcserezavar egyik korai fázisa a csökkent glukóz-tolerancia (impaired 

glucose tolerance, IGT). Ez az állapot a diabétesz és a normális anyagcserehelyzet között 

helyezkedik el. Diagnosztikai kritériuma: a 75 gramm orális cukorterhelés után 2 órával a 

szérum glukóz koncentrációja 7,8-11,1 mmol/l között van (45). Diabéteszes vesebetegségben 

fokozott intrarenális renin produkciót (47), és elırehaladott glikációs végtermékek (advanced 

glycation end-products, AGE) pl. imidazolon megjelenését mutatták ki (46-51).  

A diabéteszes betegekben évek, évtizedek alatt kialakulhat diabéteszes nefropátia, és a 

hipertóniás (HT) betegek egy részében nefroszklerózis jön létre. A diabétesz és a HT gyakran 

együtt fordul elı ugyanabban a betegben, és egymás káros hatásait erısítik. Ezen 

betegségekben a veseszövıdmény patogenezise pontosan mindmáig nem ismert, de 

egyértelmő, hogy a minél koraibb megbetegedés állapotában elkezdett kezelés a vesefunkció 

romlását lassíthatja, megállíthatja, ideális esetben reverzibilissé teheti. Fentiek miatt 

kiemelkedıen fontos ezekben a betegekben kialakuló vesekárosodások legkoraibb 

elváltozásainak megismerése.  

Patkányokban létrehozott IGT és hipertónia (IGT+HT) együttesen vesekárosodást okozott. 

(52). A vesében IGT+HT állapotában kialakuló morfológiai-hisztomorfológiai eltérésekrıl 

adatok tudomásunk szerint nem ismeretesek. 
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Ezért állatkísérletes anyagunkban azt vizsgáltuk, hogy 1.) egyidejőleg létrehozott IGT és 

hipertónia (IGT+HT) állapota milyen kórélettani-homeosztatikus eltérésekkel jár, továbbá 2.) 

megjelenik-e ill. aktiválódik-e az AGE-imidazolon és a renin a vesében, 3.) kialakulnak-e 

morfológiai eltérések a vesében? 

 

 
5.2 ANYAG ÉS MÓDSZER 

 
Állatok 

A vizsgálatokhoz 32 felnıtt, hím Wistar laboratóriumi patkányt használtunk, melyek átlagos 

testtömege a kísérlet kezdetén 295,6 ± 11,5 g volt. Az állatokat egyedi ketrecekben helyeztük 

el, táplálék (száraz laboratóriumi patkánytáp, Charles River Magyarország Kft.) és ivóvíz az 

egyes vizsgálatok közötti idıszakban ad libitum állt rendelkezésükre. A patkánytartó helyiség 

megvilágítása a természetes fényhez közeli spektrumú volt, 12-12 órás sötét-világos 

periódusokkal, automatikus ciklusváltással (a villany reggel 07:00 órakor kapcsolódott fel). 

Az állandó hımérsékletet (21 ± 2 °C) és páratartalmat (60 ± 5 %) klímaberendezés 

biztosította. A megfigyelések kezdetén a patkányokat három, megközelítıen azonos 

testtömeg-átlagú csoportba: 1.) intakt, 2.) „álmőtött” kontroll (KO) és 3.) metilglioxállal 

kezelt (MGO) osztottuk. Az állattartási körülmények minden tekintetben megfeleltek az 

intézményi, országos és nemzetközi elıírásoknak. 

 

Mőtét 

Az operációkat ketamin (Calypsol, Richter G. Rt. Magyarország) és diazepám (Seduxen, 

Richter G. Rt., Magyarország) 4:1 arányú keverékével (0,2 ml / 100 tsg) biztosított teljes 

anesthesiában végeztük. Az állatok fejét stereotaxiás készülékben rögzítettük, majd a 

koponyacsontról eltávolítottuk a bırt, az izom- és kötıszöveti rétegeket, s a felszínt 
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megszárítottuk. Micromanipulátorral (Narishige MM-33, Japán) a VMH-nak megfelelı 

stereotaxiás koordináták mentén (AP: Bregma + 0,2; ML: 1,0)17 kimértük a behatolás helyét, 

aztán fogászati fúróval mikroszkópos ellenırzés mellett mindkét oldalon egy-egy 2-3 mm 

átmérıjő lyukat fúrtunk a koponyán. Az általunk elızetesen rozsdamentes acélcsıbıl készített 

vezetıkanül-párokat (steril injekciós tő /23G/, külsı átmérı 0,6 mm) e nyíláson keresztül 

micromanipulátor segítségével a keményagyhártya felszínére ültettük. A kétoldali 

vezetıkanülöket fogászati acryláttal rögzítettük a koponyacsonthoz, majd desinficiálást és 

antibiotikus sebhintıpor helyi alkalmazását követıen a bırt az acrylát ”korona” elıtt és 

mögött összekapcsoltuk, végül a patkányokat visszahelyeztük ketreceikbe.  

Mikroinjekció 

A kísérletet egy héttel az operációk után folytattuk, akkor, amikor az állatok már 

felgyógyultak, s visszanyerték mőtét elıtti testtömegüket. Az anyagbeadásokhoz általunk 

elızetesen rozsdamentes acélcsıbıl (InterMedical Co., Japán, külsı átmérı 0,3 mm) készített, 

a vezetıkanülökbe pontosan illeszkedı, 5-7 cm hosszúságú, vékony polietilén-toldalékkal 

(Hibiki 3, Japán) ellátott beadókanülöket használtunk. Ezek hosszát (9,25 mm) úgy 

alakítottuk ki, hogy a vezetıkanülön átvezetve végük pontosan a célterület, a VMH felsı 

harmadába érjen. Az oldatokat  – MGO (0,065 mM; Sigma-Aldrich Co., U.S.A.), ill. 

fiziológiás só (0,15 M NaCl) –  oldalanként 1-1 µl térfogatban, infuziós minipumpában 

(Stoelting Co., U.S.A.) rögzített Hamilton-microfecskendık segítségével, 1 perc alatt juttattuk 

be az éber, kézben tartott állatok agyába. A mikroinjekciókat befejezvén egy percet vártunk, 

hogy az anyag a beadás helyérıl eldiffundálhasson, valamint hogy a kihúzáskor képzıdı 

szívóhatás a lokális adagot ne csökkentse, s csak ezután távolítottuk el a beadókanülöket. 

Tizenhat patkány MGO-t kapott, az „álmőtött” kontrollok közül 8-nak (ugyancsak 

intrahypothalamicusan) physiológiás sót adtunk az esetleges volumenthatás ellenırzésére, míg 

4 esetben a beadókanül célterületre juttatását anyagbeadás nem követte. Négy intakt állaton 



43 
 

(melyeket az operációkor szintén elaltattunk) mőtétet nem végeztünk az „álmőtétek” esetleges 

nem kívánatos hatásainak ellenırzése céljából. 

 

Testtömeg, táplálék- és folyadékfelvétel 

A mőtét elıtt és után, a kezelések illetve a magatartási kísérletek megkezdéséig patkánytáp és 

csapvíz szabadon állt az állatok rendelkezésére. Testtömegüket, táp- és folyadékfelvételüket 

naponta, analóg mérlegen, grammos pontossággal mértük. Az agyi mikroinjekciós kezelést, 

továbbá a különbözı biokémiai-metabolikus teszteléseket (cukorterhelések, plasma-szint 

meghatározások) és a táplálékfelvételi magatartási vizsgálatokat minden esetben 15 órás 

tápmegvonás elızte meg. 

 

‘Orális’ glukóz-tolerancia teszt (OGTT) 

A cukorterhelés szájon keresztül a patkányok gyomrába vezetett polyethylen szondán (Hibiki 

6, Japán) át beadott, csapvízben oldott D-glukóz (Reanal Finomvegyszergyár Rt., 

Magyarország) oldattal (0,75 g/ml/100 tsg) történt. A tesztet elvégeztük mind a 

vizsgálatsorozat kezdetén, az intracerebrális anyagbeadást 15 perccel követı ún. „akut”, mind 

pedig a 4 héttel késıbbi, ún. „krónikus” (szubakut) idıszakban. A vércukormérésekre 

farokvégbıl nyert vérbıl, Glucotrend típusú (Boehringer Mannheim, Németország), teljes vér 

kapilláris módszerrel, automatikus fotometriás rendszerő, digitális kijelzéső kézi mérımőszer 

segítségével a terhelést követı 9, 18, 30., 60. és 120. percben került sor. Az alap (ún. 

„éhomi”) vércukor koncentrációkat a mikroinjekciót közvetlenül megelızıen vett mintákból 

állapítottuk meg. 

 

Szérum koleszterin, triglicerid és húgysav koncentrációk mérése 
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Az intrahypothalamicus anyagbeadás általános anyagcsere-hatásainak jellemzésére szérum- 

összkoleszterin-, triglicerid- és húgysav-koncentráció meghatározásokra is sor került. E 

vizsgálatokhoz enzimatikus-kolorimetriás elven mőködı reagenskészleteket (Koleszterin-, 

Triglicerid- és Húgysav-kit; Diagnosticum Rt., Magyarország) használtunk. A leolvasás 

spectrophotometer készülékkel (Hitachi U-2001, Japán) történt. A szükséges mennyiségő 

szérumot a kísérlet 5-6. hetének végén (azaz, a mikroinjekciót legalább 3-4 héttel 

meghaladóan az állatok decapitálását követı kivéreztetés, majd hőtıcentrifugálás (800 x, 45 

perc, 0 - 5 °C, Janetzki K26, Németország) után nyertük. 

 

Szérum inzulin- és leptin-szint mérések 

A fenti módon elıállított szérum-mintákból, specifikus patkány RIA kit-ek (RI-13K és WAK-

R-LEP, LINCO Research Inc., U.S.A.) felhasználásával, meghatároztuk az inzulin és a leptin 

koncentrációját is. Az izotópos méréseket automatikus integrált áramkörös spektrométerrel a 

hozzá tartozó üreges mérıhelyen (NK-350 és NZ-138, Gamma Mővek, Magyarország) 

végeztük. Az esetlegesen kialakuló inzulin-rezisztencia megállapítására HOMA-indexet 

számítottunk. 

 

Táplálékfelvétel fiziológiás „kihívások”ra 

A kísérletsorozat 2-3. hetében, a kompenzációs szabályozási folyamatok épségének 

vizsgálatára a hypoglykaemiás állapot keltette táplálékfelvételt kétféle módon 

tanulmányoztuk. Inzulin (Insulin-S /400 NE, 10 ml/, Richter G. Rt., Magyarország) i.p. 

injekcióját (0,6 NE / 100 tsg, 0,15 M NaCl-lel hígítva az ampulla tartalmát) 2, 4 és 24 órával 

követıen mértük a patkányok tápfelvételét. Az egyes mérési idıpontokban a korábban 

leírtaknak megfelelıen vércukor-meghatározást is végeztünk. A hypoglykaemia másik 

módszer szerinti elıidézését 2-deoxi-D-glukóz (2-DG; Sigma-Aldrich Co., U.S.A.) desztillált 
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vizes oldatának i.p. injekciójával (75 mg/ml/100 tsg) értük el. A rövid- és hosszútávú hatások 

értékelésére az injekciót 2, 6 és 24 órával követıen mértük az állatok tápfelvételét. 

A vizsgálatokat mindkét esetben a világos napszakban, délelıtt 9 órakor indítottuk. 

 

Vérnyomásmérés 

Az állatok vérnyomását szemiautomatikus módon mértük (LE 5001 PANLAB S.L. 

Spanyolország) 

 

Statisztikai elemzés 

A minták homogenitásának eldöntéséhez F-tesztet alkalmaztunk. A kísérleti eredményeket 

többszempontos varianciaanalízissel (ANOVA) és t-próbával értékeltük. Az adatok 

ábrázolásakor a középértéket (átlag) és annak hibáját (± SEM) tüntettük fel. 

 

Morfológiai vizsgálatok 

 
Szövettani vizsgálat 

Az állatokat nagy mennyiségő altatószer túladagolásával mélyen elaltattuk, majd elıbb 250 

ml fiziológiás só-oldattal, ezután 350-400 ml 4 %-os pufferezett formaldehid- és 0,5 %-os 

glutáraldehid oldattal transcardiális perfuziót végeztünk 

 

Fénymikroszkópos vizsgálat 

Mindegyik kísérleti állat agyát, hasnyálmirigyét és mindkét oldali veséjét vizsgáltuk. Az 

intrahypothalamicus mikroinjekció pontos helyének azonosítására a fixálást követıen kivettük 

a patkányok agyát, 60 µm-es sorozatmetszeteket készítettünk, melyeket cresyl-violával 

festettünk meg. A mikroszkópos elemzés során a célzott agyterülettıl (VMH) eltérı helyen 
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azonosított kanülnyomok, illetve kiterjedt bevérzés, vagy egyéb sérülés esetén az adott állat 

eredményeit nem vettük figyelembe a kísérleti adatok értékelésekor.  

A vese- és hasnyálmirigy-kimetszéseket 4%-os neutrális formalinban fixáltuk, majd felszálló 

alkoholsorozatban víztelenítettük és paraffinba ágyaztuk. A vesékbıl és a hasnyálmirigybıl 3-

5µm vékony metszeteket haematoxilin-eosinnal (HE) és Masson féle trikrómmal festettük 

meg, és PAS reakciót végeztünk. 

 

Renin, inzulin, glukagon, AGE és endotél immunhisztológiai (IH) fénymikroszkópos 

vizsgálata 

A fent leírt módon a formalinban fixált, paraffinba ágyazott veseszövetbıl 5 µm vékony 

metszeteket készítettünk és ezeket deparaffinálás után desztillált vízzel öblítettük. Ezt 

Pronase (DAKO) emésztés követte 15 percig 37°C-n. Az endogén peroxidáz gátlásra 

methanol:H2O2 1:1 higitását használtuk 10 percig tartó inkubálással, majd phosphat buffer 

salinában (PBS) mostuk a metszeteket. Háttér gátlásra 1% bovin szérum albuminban 20 

perces idıt alkalmaztunk. Primer monoclonalis antitestnek anti-patkány renint (1:50) 

(SWANT Bellinzona, Switzerland), anti-AGE-t 1:50 (ajándék, Prof. Toshimitsu Niwa, 

Department of Clinical Preventive Medicine, Nagoya University, Daiko Medical Center, 

Nagoya, Japan), anti-glukagont 1:50 (SWANT Bellinzona, Switzerland), anti-inzulint 1:50 

(SWANT Bellinzona, Switzerland) és anti-endotél monoklonális antitestet (CD31, DAKO) 

1:50 higításban használtunk, és egy éjszakán át, +4°C-on inkubáltunk. Ezt követıen PBS-

ben mostunk. Szekunder antitestnek En Vision immunhisztokémiai elıhívó kit-et (DAKO) 

használtunk, 30 perces idıvel, majd PBS mosás után az elıhívást amino-ethylcarbasollal 

(AEC), vagy diaminobenzidinnel (DAB) végeztük. Magfestésre haematoxilint használtunk. 

A metszeteket glicerines zselatinnal fedtük le.  
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Vastagmetszet elıinkubálása immunfestéssel IEM vizsgálathoz  

A fent leírt módon perfuziós fixálás után azonnal a vesékbıl a kéreg és velıállomány, illetve 

célzottan a vesepapillák területét tartalmazó részeket vágtunk ki. Ezekbıl a szövetrészekbıl 

80 µm vastagságú szeleteket metszettünk vibratommal (Technical Products Incorporation, St. 

Louis, MO, USA). Háromszor 15 perces 0,05M Tris pufferben (TB, pH 7,6) való mosás után 

a szabadon úszó metszeteket TB-ben higított lószerummal (1%) szobahımérsékleten 1 órán 

keresztül, majd a primer antiszérummal 4C˚-on 3 napig rázógépen inkubáltuk. Primer 

antitestnek monoclonalis anti-patkány renint használtunk (Swant, Bellinzona, Switzerland, 

1:5000), melyet TB tartalmú 0,4%-os Triton X-100-zal hígítottunk, hogy a penetrációt 

elısegítsük. A primer antitesttel való inkubálás után a metszeteket 3x15 percig TB-vel 

mostuk, majd biotinilált, pan-specifikus, TB-vel 1:50-es arányban hígított, univerzális, 

szekunder antiszérummal (Vector Laboratories, Burlingame, CA) 2 óra hosszat 

szobahımérsékleten inkubáltuk. Ezután a metszeteket 3x15 percig TB-vel mostuk és avidin-

biotin-peroxidáz komplexszel (Vector Laboratories, Burlingame, CA, 1:50) 

szobahımérsékleten inkubáltuk. További TB-vel való mosás után az immunreakciót 3,3’ 

diamino-benzidinnel (DAB) tettük láthatóvá (10 mg DAB 25 ml TB-ben (pH 7,4), melyhez 

közvetlenül használat elıtt 15 µl 3%-os H2O2-t adtunk. A reakció folyamatát mikroszkóppal 

ellenıriztük, és a reakciót TB-vel (pH 7,6) állítottuk le. Az utolsó TB-vel történı mosás után a 

metszeteket tárgylemezre vittük és egy éjszakán át levegın szárítottuk. Minden metszetet 

alkohollal víztelenítettünk, xilolban derítettünk, és DPX-szel (Mountant for histology, Fluka, 

Switzerland) fedtük le. 

Az antiszérumok specificitását a gyártó ellenırizte. Ezen kívül azokon a metszeteken, 

amelyeket a primer antiszérummal való kezelés nélkül dolgoztunk fel, nem láttunk jelölıdést.  
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Immunelektronmikroszkópos vizsgálat 

 „Flat-embedding” módszert használtunk. A fixálás, metszés, valamint az immunhisztokémia 

a fent leírtak szerint történt. Az immun-jelöléssel sikeresen festıdött metszeteket, a DAB-bal 

történı elıhívás után elıször 2,5%-os glutáraldehidben fixáltuk. Egy órás fixálás után foszfát 

pufferbe (PB, 01M, pH 7.4) tettük, majd ezt 1 óra hosszú 1 %-os ozmium tetroxiddal való 

kezelés, majd PB-ben való mosás követte. Ezt követıen a metszeteket 50-70-90-96 %-os 

alkoholban víztelenítettünk, melynek során a kontraszt fokozás érdekében uranyl-acetát 70%-

os etanolban oldott 1%-os oldatával 1 óra hosszan inkubáltuk a metszeteket. Utána 70 %-os 

alkohollal mostuk és 90-96%-os alkohollal 10-10 percig, majd 2xl5 percig abszolút 

alkoholban dehidráltunk. Ezután a metszetek 2x5 percre propilén-oxidba kerültek, ezután 30 

percig a propilén-oxid és a Durcupan mőgyanta (ACM, Sigma) 1:1 arányú keverékbe, majd 

tiszta Durcupanban tartottuk az anyagot másnapig. A metszeteket ezután tárgylemezre tettük, 

és mőanyag fedılemezzel fedtük (Gröpl, Tulln, Austria). A mőgyanta 24 óráig 56 C˚-on 

polimerizálódott.  

A metszetekben a reninnel pozitívan jelölıdött sejtek ozmifikációja lehetıvé tette az érintett 

szövetterületek kiválasztását. Az immunjelöléssel pozitív részeket tartalmazó, jellemzı 

területekrıl fénymikroszkópos felvételeket készítettünk, majd ezeket a területeket a 

metszetbıl kivágtuk és újrablokkoltuk Durcupan mőgyantába, majd ultravékony 

sorozatmetszeteket vittünk egy-lyukú collodion-bevonatú (Parlodion, Electron Microscopy 

Sciences, Fort Washington, PA.) rézgridre. Az ultravékony metszeteket uranyl-acetáttal és 

ólomcitráttal kontrasztosítottuk, standard eljárás szerint. A renin azonosítható az 

elektronmikroszkópos metszeteken, amely a DAB reakció-termék jelenlétén alapul, és 

elektrondenzen jelenik meg. A metszeteket JEOL 1200 EX-II elektronmikroszkóppal 

vizsgáltuk.  
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5.3 EREDMÉNYEK 

Megfigyeléseink, méréseink tanúsága szerint az álmőtött patkányok minden vizsgálatban az 

intakt egyedekkel megegyezı módon viselkedtek, így a MGO-kezelések eredményeinek 

értékelésekor a kezeletlen kontroll csoporttal történı külön összehasonlításra nem volt 

szükség (azaz a statisztikai értékelésekben a 12 álmőtött állat adataira támaszkodtunk). 

 

Testtömeg, táplálék- és folyadékfelvétel 

Bár a ventromediális hypothalamusba juttatott MGO-mikroinjekció nyomán idıszakosan 

tapasztaltunk enyhe, a kontrollokénál kifejezettebb testtömeggyarapodást, a kísérlet folyamán 

a kezelt és a kontroll állatok között e tekintetben szignifikáns különbséget nem állapítottunk 

meg. A két patkánycsoport alap, azaz a magatartási és/vagy biokémiai tesztelések közötti 

napokon mért táp- és vízfelvétele ugyancsak nem tért el számottevıen egymástól. 

 

’Orális’ glukóztolerancia teszt (OGTT) 

A cukorterheléses vizsgálatok mindkét állatcsoportban az éhomi vércukorszintek (akut, MGO 

vs KO /mmol/l/: 4,4±0,13 vs 4,47±0,09) fiziológiás tartománybeli voltát bizonyították, 

ugyanakkor, mind az akut, mind a krónikus idıszakban, a MGO-kezelt állatok glukóz-

toleranciájának kóros változásaira világítottak rá. Amint azt az 19. ábra alsó és felsı 

grafikonpárjai egyértelmően mutatják, az MGO VMH-ba juttatása nyomán, mindkét kísérleti 

ülésben, a vércukor-értékek a kontrollokéinál szignifikánsan magasabbra emelkedtek, 

elhúzódóbb, lassabb dinamikájú alapállapotba történı visszatérést eredményeztek, aminek 

következtében a kétórás szintek még mindig az IGT tartományban voltak. 

Az akut tesztelés, vagyis az MGO beadást 15 perccel követı terhelés során a kezelt patkányok 

vércukorgörbéje a kontrollokénál késıbb, 30’-nél tetızött, s még a 120’-es érték is kóros volt 

(MGO vs KO /mmol/l/: 30’, 8,49±0,46 vs 7,18±0,53; 60’, 8,34±0,29 vs 6,92±0,44; 120’, 
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8,18±0,53 vs 6,95±0,23; a mind az öt mérési idıpontra /9., 18., 30., 60. és 120. perc/ és a 

teljes populációra vonatkozó ANOVA p<0,001, t-próba: 30, 60 és 120 percnél egyaránt 

p<0,05). 

A „krónikus” ülésben, azaz az agyi mikroinjekció után 4 héttel elvégzett glukóz-tolerancia 

teszt eredménye az elsıhöz hasonló volt, s ez a lokálisan adott MGO elhúzódó, tartós 

szénhidrát anyagcsere-zavart okozó hatását igazolta. Az MGO-kezelt állatok vércukor értékei 

már a 18. perctıl kezdıdıen a kontroll adatoknál magasabbnak bizonyultak. (MGO vs KO 

/mmol/l/: 18’, 8,65±0,29 vs 6,75±0,39; 60’, 8,87±0,69 vs 7,2±0,31; 120’, 8,48±0,59 vs 

7,15±0,35; a mind az öt mérési idıpontra /9., 18., 30., 60. és 120. perc/ és a teljes populációra 

vonatkozó ANOVA: p<0,001, t-próba: 18’ - p<0,001, 60’ - p<0,005 és 120’ - p<0,05) 

 

19. ábra: Metilglioxál-kiváltotta kóros glukóz-tolerancia a kísérlet akut (felsı panel) és 
krónikus (alsó panel) idıszakában 

Abszcissza, a cukorterhelés idıskálája (perc); ordináta, a vércukor-értékek (mmol/l). MGO, 
metilglioxál kezelt állatok (n=8); KO, álmőtött kontrollok (n=8). *, akut: 30., 60., 120. perc, 
p<0,05; krónikus: 18. perc, p<0,001, 60. perc, p<0,005, 120. perc, p<0,05; t-próba. 
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Szérumkoleszterin-, -triglicerid- és -húgysav-koncentrációk mérése 

A kísérletek utolsó stádiumában (3-4 héttel a VMH-ba adott mikroinjekciók után) nyert 

vérmintákból elvégzett szérummetabolit-szint meghatározások eredményei azt igazolták, 

hogy a MGO kezelés az anyagcsere-egyensúly tartós felborulását idézi elı. A 20. ábra 

oszlopdiagramjai mindhárom mért metabolit esetében anyagcserezavar fennálltát szemléltetik 

(koleszterin /mmol/l/, MGO vs KO: 2,22±0,25 vs 1,69±0,06, t-próba, p<0,05; triglicerid 

/mmol/l/, MGO vs KO: 0,66±0,09 vs 0,54±0,02, t-próba, p=0.07; húgysav /µmol/l/, MGO vs 

KO: 159,14±13,11 vs 102,26±3,57, t-próba, p<0,005). 

 

20. ábra: Az MGO kezelés koleszterin- és húgysavemelkedést idéz elı 
Abszcissza, csoportok (mindkét esetben n=5); ordináta, szérum-szintek (mmol/l /koleszterin, 
triglicerid/ és µmol/l /húgysav/). Rövidítések: KO= kontroll, MGO=metilglioxállal kezelt 
csoport, *, koleszterin, p<0,05, húgysav, p<0,005, t-próba. 
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Széruminzulin- és -leptin-szint mérések 
 
Az anyagcsere változások humorális hátterének jobb megvilágítása érdekében, hasonlóan a 

metabolit-meghatározásokhoz, az agyi anyagbeadások (MGO, vagy vehikulum 

mikroinjekciója, tehát ’álmőtét’) utáni 3-4. héten nyert vérmintákból szérum inzulin- és 

leptin-koncentráció mérésekre is sor került. E vizsgálataink eredményeit a 21. ábra 

oszlopdiagramjai mutatják be. Jól látható, hogy az MGO-kezelt patkányok esetében az 

inzulin-koncentrációk éppen a szignifikancia határig emelkedtek, míg a leptin-szintek a 

kontrollokéinál lényegesen magasabbnak bizonyultak (inzulin /µg/l/, MGO vs KO: 0,85±0,14 

vs 0,59±0,11, t-próba, p=0,06; leptin /µg/l/, MGO vs KO: 2,66±0,29 vs 1,96±0,30, t-próba, 

p<0,05). Ún. HOMA-érték számításaink arra világítottak rá, hogy az MGO mikroinjekciója 

nyomán inzulinrezisztencia fejlıdik ki (MGO vs KO: 4,88±1,13 vs 2,82±0,51, t-próba, 

p<0,05). 

 

21. ábra: MGO-kiváltotta széruminzulin- és -leptin-koncentráció változások 
Abszcissza, csoportok (mindkét esetben n=9); ordináta, szérum-szintek (µg/l). A rövidítések 
megegyeznek az elızı ábráéval. *, p<0,05, t-próba. 
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Vérnyomásmérések 

Az MGO-val kezelt állatokban 4 héttel a mikroinjekció után a vérnyomás szignifikánsan 

magasabb volt, mint a kontrollokban (szisztolés vérnyomás: 134,5 ± 7,0 vs. 112,2 ± 4,9 

Hgmm, p < 0,05; diasztolés vérnyomás : 97 ±  5,7 vs. 78,6 ± 11,6 Hgmm, p < 0,05). 

 

Szövettan 

A ventromediális hypothalamusba adott mikroinjekció, illetve a kanül-nyomok helyének 

azonosítására elvégzett fénymikroszkópos szövettani elemzések 3 MGO kezelt és 2 álmőtött 

állatban a célterületen kívüli lokalizációt igazoltak. További egy kontroll patkány esetében a 

vezetıkanül alatti kéregterületen kiterjedt bevérzést állapítottunk meg. A fenti 6 egyed adatait 

az eredmények értékelésekor nem vettük figyelembe. A hasnyálmirigyekben a szövettani 

vizsgálatok során kóros morfológiai eltérést (sejtes beszőrıdést, fibrotikus elváltozást) nem 

láttunk (22. A ábra). A Langerhans-szigetek az inzulin- és glukagon-termelés megtartottságát 

igazoló IH leletek alapján (22. B és C ábra) épek voltak. 
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22. ábra: A pancreas fénymikroszkópos szerkezete, inzulin és glukagon tartalma 

A: a pancreas alapszerkezete megtartott; gyulladás, hegesedés nem alakult ki (haematoxylin-
eosin festés, 200x. B: a Langerhans-szigetekben az inzulinszekréció megtartott; 
immunhisztokémiai reakció anti-inzulinnal, barna szín jelzi a pozitivitást 200x. C: a 
szigetállományban a glukagon secretio ugyancsak megtartott; immunhisztokémiai reakció 
anti-glukagonnal, barna szín jelzi a pozitivitást, 200x. (B és C jelölés DAB-al). 
 

 Fénymikroszkópos, fénymikroszkópos immunhisztokémiai és immunelektronmikroszkópos 

észlelések a vesékben 

A vesében a patológiás elváltozások mind az arteriolák, mind a glomerulusok és a papilláris 

TI szintjén is megjelentek. 

 

Fénymikroszkópos vizsgálat 

Az MGO-val kezelt állatokban az afferens – efferens nagyságrendő arteriolák fala erısen 

kiszélesedett, ugyanitt PAS-pozitív homogén anyag lerakódása, részben szemcsézettség jött 
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létre az érlumenek változó szőkületével (23. ábra). Ezek az elváltozások ugyanazon 

glomerulus afferens és efferens arteriolájában is észlelhetıek voltak.  

 

23. ábra 
A vese arteriolafal kiszélesedett és PAS-pozitív homogenizációt mutat (nyíl) az MGO-kezelt 
IGT+HT csoportban. PAS-reakció, 400x 
 

Az MGO-val kezelt patkányok papilláris területének interstíciumában változó súlyosságú 

fibrózis alakult ki (24. A ábra), míg a kontroll csoportban nem mutatkozott kóros eltérés (24. 

B ábra). A kéregállomány interstíciumában kóros elváltozást egyik csoportban sem észleltünk 

(ábrán nem mutatjuk). 

    

24. ábra: Fibrózis a vesepapillában 
A: Kék szín jelzi a kötıszövet felszaporodását Masson trikróm festés, 400x. B: Kontroll: 
fibrózis nem látható. Masson trikróm festés, 200x. 
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Fénymikroszkópos immunhisztokémiai vizsgálat  

Az arteriolák falában FM IH-val kiterjedt renin pozitivitást észleltünk (25. ábra). Az MGO-

kezelt és kontroll patkányok veséinek papilláris területében az endotéliális sejtek CD 31-el 

jelölıdtek (26. A ábra). Az MGO-kezelt állatokban az endotél-rajzolattal megegyezıen renin 

(26. B ábra), és AGE-imidazolon pozitivitás jelent meg. (26. C ábra). Szintén renin és 

imidazolon jelent meg az MGO kezelt állatok glomerulusainak mezangiális területében, míg a 

kontroll csoportban az arteriola falában észlelt renin-pozitivitástól eltekintve, sem renin, sem 

AGE-imidazolon ugyanezen lokalizációkban nem volt látható (27. ábra). 

 

    

25. ábra: Renin-akkumuláció a vese-arteriolában (nyíl) 
Immunhisztokémia, anti-reninnel. Barna szín jelzi a renin pozitivitást. A: 200x. B: 400x, 
jelölés DAB-al. 
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26 ábra: Kapilláris endotéliális sejt jelölıdés, renin- és imidazolon-pozitivitás a vese 
papilláris területében 

A: Kapilláráris endotéliális sejt jelölıdése. Immunhisztokémia anti-CD 31-el. Vörös szín jelzi 
a pozitivitást, 200x. B: Renin-pozitivitás: immunhisztokémia anti-reninnel. Vörös szín jelzi a 
pozitivitást, 200x. C: Imidazolon pozitivitás a vese papilláris régiójában, immunhisztokémia 
anti-imidazolonnnal, vörös szín jelzi a pozitivitást, 200x. Az A ábrán látható endotél 
rajzolattal megegyezı a renin (B), és imidazolon (C) immunhisztokémiai megjelenése.(A-C 
jelölés AEC-vel). 
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27. ábra: Renin- és imidazolon-pozitivitás az MGO-kezelt (IGT+HT) és kontroll csoport 
veséiben 

A: Renin-pozitivitás a glomerulus mezangiális területében és az arteriola falában. 
Immunhisztokémia anti-reninnel, barna szín jelzi a pozitivitást, 200x. B: Imidazolon-AGE 
pozitivitás a glomerulus mezangiálisterületében és az arteriola falában. Immunhisztokémia 
anti-imidazolonnal, barna szín jelzi a pozitivitást, 200x. C: Kontroll csoport: renin pozitivitás 
az arteriola falában. A glomerulusban nem látható pozitivitás. Immunhisztokémia anti-
reninnel, 200x, A-C: jelölés DAB-al. 
 

Immun-elektronmikroszkópos vizsgálatok 

Az MGO-val kezelt patkányokban renin-pozitivitás jelent meg a peritubuláris kapilláris 

endotélben, míg a kontroll állatokban ez nem volt észlelhetı (28. ábra). 
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28. ábra: Renin-pozitivitás a peritubuláris kapilláris endotél sejt rétegében 
A: Nyíl jelzi a renin-pozitivitást CL=kapilláris lumen, TC=tubuláris sejt. 
Immunelektronmikroszkópia anti-reninnel, fekete szín jelzi a pozitivitást. Bar= 2 mikrométer 
B: Az „A” ábrával megegyezı elváltozás, nagyobb nagyítással.Bar= 200 nanométer C: 
Kontroll csoport: Renin pozitivitás nem látható. Bar= 2 mikrométer. EC= endotéliális sejt, 
többi jelölés, mint A. ábránál 
 
 
 
 
 

5.4  MEGBESZÉLÉS 

 

Az állatkísérletes anyagunkban a metilglioxállal kezelt patkányokban csökkent glukóz-

tolerancia és hipertónia alakult ki. Ezekben az állatokban renin- és imidazolon-pozitivitást 

észleltünk a glomerulusok mezangiális területében, továbbá renin- és imidazolon-pozitivitást 

a vese papillaris területében a peritubuláris kapillárisoknak megfelelıen, és ugyanezen 

régióban, azaz a vese papillaris területében fibrózis alakult ki. Ismert, hogy bármilyen 

tubulointerstíciális károsodás alapvetı szereppel bír a legkülönbözıbb eredető 



60 
 

vesemegbetegedésekben, és a vesebetegség progressziójának meghatározó tényezıje. A 

tubulointerstíciális megbetegedés egyik korai fázisa a vesetubulusok károsodása, melyet 

csökkent glukóztoleranciában szenvedı betegekben írtak le (53), és ezt, mint a diabéteszes 

nefropátia korai markereként ismertették (54). A tubulointerstíciális fibrózis ugyanúgy, mint 

más eredető vese-megbetegedésekben szintén fontos tényezı a diabéteszes vese-

megbetegedések progressziójában (55). Ismert, hogy az intrarenalis renin-angiotenzin-

aldosteron rendszer (RAAS) aktivációja és az AGE-k akkumulációja a tubulointerstíciális 

megbetegedés-károsodás patogenezisében szereppel bír (55). A diabétesz mellitus 

szövıdményeinek kialakulásában alapvetı szereppel bír a RAAS szisztémásan csökkent, 

ugyanakkor intrarenalisan megnövekedett aktivációja (49). A renin mRNA expressziójának 

megemelkedését írták le diabéteszes nefropátias betegek proximalis tubularis hámsejtjeiben 

(56) és streptozotocin-indukálta diabéteszes (STZ) patkányokban. Renint mutattak ki STZ 

diabéteszes patkányok proximalis tubularis hámsejtjeiben (50), és STZ-diabéteszes 

hipertenzív transgén (mREN--2)27 patkányokban (57). Állatokban és részben humán 

anyagban is a renin fı lokalizációja a vesén belül a juxtaglomeruláris apparátusban ismert 

(49) és szintén leírták renin expresszióját a proximalis tubularis ephitelialis sejtekben (51, 56, 

57). Úgy tudjuk, elsıként észleltük fenti kísérleti állatanyagunkban a renin megjelenését a 

peritubuláris kapillárisok endotéliális sejtjeiben a vese velıállományban.   

A szénhidrát-metabolizmus zavarával összefüggı vese-megbetegedésben a nem enzimatikus 

glikáció egy másik alapvetı tényezı (48). AGE-akkumulációt írták le STZ-létrehozta 

diabéteszes patkányok proximális tubularis sejtjeiben (58). Az imidazolon-tartalom 

emelkedését írták le STZ-vel diabéteszessé tett patkányokban, és az imidazolon depozícióját a 

diabéteszes betegek vese tubularis sejtjeiben (52, 59). Ezen irodalmi adatok alapján úgy 

tudjuk, hogy anyagunkban elsıként írtuk le az imidazolon-AGE megjelenését a hipertenzív-

IGT-s patkányok vese papillaris területének peritubuláris kapilláris endotél sejtjeiben. 
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A renin és imidazolon peritubuláris kapilláris endotél sejtekben való megjelenésének 

patomechanizmusát pontosan nem ismerjük. Tudván, hogy a tubularis epithelialis sejt és 

peritubuláris kapilláris milyen szoros kapcsolatban van egymással, beleértve a 

legkülönbözıbb anyagok oda-vissza árámlását is (28) a lehetséges egyik út, hogy a tubularis 

epithelialis sejtbıl kerül a peritubuláris kapilláris endotélsejtbe. Ugyanakkor lehetséges a de 

novo szintézis az endotéliális sejtben, és/vagy a juxtaglomeruláris apparátusból a keringésbe 

jutva a rekapillárizáció útján is. A pathomechanizmusnak a tisztázása további vizsgálatokat 

igényel. 

Az MGO-val kezelt patkányok veséiben az arteriolák fala kiszélesedett és ez az érelváltozás, 

az eosinophyliával, a homogén PAS-pozitivitással, a változó lumenszőkülettel az emberi 

diabéteszes mikroangiopáthiára jellemzı morfológiai képhez hasonló (60, 61). Mivel ezt az 

érkárosodást mind az afferens, mind az efferens arteriolák falában láttuk, valószínősíthetı, 

hogy a IGT szerves részeként létrejövı anyagcserekárosodás okozta elváltozásról van szó, 

mert esszenciális hipertóniában csak az arteriola afferens mutat ilyen jellegő károsodást (60). 

A kiszélesedett érfalakban IH-val és EM-mel renin-akkumulációt igazoltunk. A fentiekkel 

megegyezı IH képet írtak le intraperitonealis streptozotocinnal elıidézett kísérletes diabétesz 

mellitusban is (62). 

Humán diabétesz mellitusban gyakori szövıdmény a vesékben a tubulointerstíciális (TI) 

fibrózis (63), amely fibrózis a vesebetegség progressziójában meghatározó tényezı. Ennek a 

TI fibrózisnak a pontos pathomechanizmusa nem ismert. A vesepapillák 

tubulointerstíciumában az MGO-val kezelt állatokban renin- és AGE-akkumulációt 

igazoltunk, ugyanitt fibrózis is kialakult. A renin-angiotenzin rendszer lokálisan nagyon aktív 

a vesében (64). Angiotenzin II infúziója patkányokban az interstícium lobsejtes infiltrációját 

hozza létre (65), és ismeretes, hogy az angiotenzin II glomeruláris és interstíciális fibrózist 

okozhat (27,28,29,30). Vese fibroblast sejttenyészetben az angiotenzin II fokozza a 
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sejtproliferációt, valamint a fibronektin és a kollagén, továbbá a transzformáló növekedési 

faktor-β (TGF-β) expresszióját (70). A TGF-β pedig a legerısebb pro-fibrotikus citokin (71). 

Fentiek alapján valószínősíthetı, hogy a vese papilláris területében létrejött interstíciális 

fibrózis egyik oka a renin és az AGE megjelenése lehet. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy hím Wistar patkányokban egyidejüleg létrehozott IGT-

hipertónia állapotában a renin és az imidazolon megjelenését a peritubuláris endotéliális 

sejtekben elsıként írtuk le. A renin és az imidazolon akkumulációja a hipertóniás-IGT-s 

patkányok vese papilláiban szerepet játszhat a tubulointerstíciális fibrózis kifejlıdésében.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 
6. ELEKTRONMIKROSZKÓPPAL ÉSZLELHET İ 

GLOMERULÁRIS ORGANIZÁLT DEPOZITUMOK JELENT İSÉGE 

HUMÁN VESEBIOPSZIÁS ESETEK DIFFERENCIÁL 

DIAGNOSZTIKÁJÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ 

IMMUNTAKTOID-MIKROFIBRILLÁRIS-MIKROTUBULÁRIS 

GLOMERULOPÁTIÁKRA. 

 

6.1  BEVEZETÉS 

Humán vesebiopsiás minták elektronmikroszkópos vizsgálata során elsısorban az ún. 

immunpatogenetikai glomerulonefritiszekben többször észlelünk váltakozó elektrondenzitású 

depozitumokat a vese glomerulus különbözı területeiben. Ezeknek az immundepozitumoknak 

az elektronmikroszkópos kisebb nagyítással homogén, nagy nagyítással részben szintén 

homogén, vagy nagyon finom, egyenletes szemcsés (granuláris) elektrondenz rajzolata van. 

Ritkábban látunk ezektıl eltérı, speciális organizált struktúrákat, rajzolatot mutató, változó 

elektrondenzitású képleteket5. Ezek a jellegzetes speciális struktúrák nagyon különbözıek, és 

csak elektronmikroszkópos vizsgálattal láthatóak. 

Az organizált strukturák lehetnek fibrilláris, vagy tubuláris rajzolatúak, ezen belül a 

fibrillumok vagy tubulusok elhelyezkedése lehet részben teljesen rendezetlen, más esetekben 

rendezett párhuzamos, és/vagy köteges, halrajszerő stb. Más depozitumok lehetnek 

kollagénhez nagyon hasonló, „collagén-like” rajzolatúak, vagy fibronektinnek megfelelı, 

vagy ahhoz hasonló képleteket látunk. Az organizált depozitumok az esetek egy részében 

familiáris-hereditaer nefropatiára utalnak. 

Ezeknek a speciális organizált strutúráknak az ismerete azért kiemelkedıen fontos, mert az 

úgynevezett rutin elektronmikroszkópos vizsgálat során ezek a látótérbe kerülı képletek 

jelentıs diagnosztikai értékkel bírnak: adott esetben egyrészt az elızıekben feltételezett vagy 
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valószínősített diagnózisokat megerısítik, így pl. SLE, krioglobulinaemia, stb. Másrészt az 

addigi vizsgálatokkal nem gyanított betegségek elektronmikroszkópos diagnózisát és/vagy 

ezek valószínősítését adják, pl myeloma multiplex, lymphoma, stb.  

Jelen feldolgozásunkban az ún. immuntaktoid, mikrotubuláris- fibrilláris glomerulopathiákkal 

foglalkozunk, melyek fontosságáról Editorialt is közöltünk a Nephrology, Dialysis, and 

Transplantation címő folyóiratban5. 

 

6.2  ANYAG ÉS MÓDSZER 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar II Belgyógyászati Klinika és 

Nephrológiai Centrumban és a Borsod Megyei Kórház, Miskolc Pathológiai Osztályán 

feldolgozott vesebiopsziás anyagunkból a immuntaktoid, mikrotubuláris- fibrilláris 

glomerulopátiákat vizsgáltuk az 1999-2003. év közötti idıszakban. A feldolgozás nem 

tartalmazza a transzplantált veséket és az ún. zéró vesebiopsiás eseteket. 

Elektronmikroszkópos vizsgálatot a miskolci anyag mindegyikébıl, a pécsi anyag túlnyomó 

többségébıl (97%) végeztünk. A vesebiopsiás indikációi az alábbi klinikai entitások voltak: 

nefrózis syndroma, nefritisz szindroma, akut veseelégtelenség, izolált hematuria és/vagy 

proteinuria, és a vesefunkció progresszív rosszabbodása. 

 

6.3.  EREDMÉNYEK 

A 1999-2003 év között 723 vesebiopsziás esetet vizsgáltunk. A betegek átlag életkora 37,4 év 

volt, a férfi/nı arány: 395/328. A 723 esetbıl 16 esetben fibrilláris, 3 esetben mikrotubuláris 

GP-t észleltünk. A fibrilláris glomerulonefritisz jellemzı morfológiai képét a 29. ábrán, a 

mikrotubuláris glomerulopátiáét a 30. ábrán mutatjuk be. A 19 eset hátterében a következı 

megbetegedéseket találtuk: myeloma multiplex és MGUS két-két esetben, továbbá egy-egy 

esetben krónikus lymphoid leukémia, T sejtes lymphocytosis, monoklonalis immunglobulin 
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génátrendezıdés, rheumatoid arthritis, sigma adenokarcinoma, thymoma, myastenia gravis, és 

krioglobulin negatív, hepatitis C vírus infekció. Nyolc beteget tovább vizsgálunk, követünk. 

      

        

29. ábra. Fibrilláris glomerulonefritisz A-B, fény,- C-D: elektronmikroszkópos 

vizsgálat). 

A: Vesebiopsia: IgG granuláris és homogen depozíciója az összes glomeruláris kacsban 
(friss, fixálatlan, kriosztátban készült metszeten direkt immunfluorescencia anti-human IgG-
vel, 400x) B: Vesebiopsia: A glomerulus szerkezete lobulált, a mezangiális mátrix globális 
felszaporodása és a GBM globális megvastagodása látható. (PAS reakció, 400x). C: 
Véletlenszerően elhelyezkedı fibrilláris depozitumok tömege a kiszélesedett glomeruláris 
bazális membránban. GBM= glomeruláris bazális membrán. P= podocytai felszín. CL= 
kapilláris lumen. Bar=500nm. D: Az elızı látótér nagyobb nagyítással. Bar= 0,2µm  
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30. ábra. Mikrotubuláris glomerulopátia. Egy krónik us lymphocytás leukaemiás beteg 
anyaga. Elektronmikroszkópos kép. 

A: Nyilak mutatnak a párhuzamos lefutású mikrotubuláris depozitumokra, melyek a 
glomeruláris bazális membrán szubendotéliális felszínén vannak. P= podocyta. csillag= 
glomeruláris bazális membrán. Bar= 500nm B: Az elızı látótér nagyobb nagyítással. P= 
podocyta. csillag= glomeruláris bazális membrán. Bar= 100nm C: Az elızı látóterek 
nagyobb nagyítással. Bar= 50nm.  
 

 

Iványi Béla professzor úrral (Pathológiai Intézet, Szeged) kidolgoztunk egy javított 

algoritmust az organizált depozitumokkal járó, az ún. immuntaktoid, mikrotubuláris- 

fibrilláris glomerulopátiák differenciál diagnosztikájáról, melyet az İ hozzájárulásával a 31. 

ábrán mutatok be. Diagnosztikus algoritmusunk ez eddigiekhez képest részletesebb, több 

elkülönítendı betegséget foglal magába, mint az eddig ismertek (72). A patogenetikai 

elkülönítés mellett - immunpatogenetikai vagy extracelluláris eredet, - morfológiai alapon is 

(méret, alak, elrendezıdés, stb) feltüntetjük a differenciáldiagnosztikai lehetıségeket. 
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Javasoljuk a morfológialag hasonló megjelenési formákban a herediter és/vagy szerzett eredet 

elkülönítését. 

 

 

 

 

 

31. ábra: Az organizált depozitumokkal járó glomeruláris betegségek differenciál 

diagnosztikájának algoritmusa5 
AL – amyloid könnyő lánc, AA – amyloidhoz kapcsolódó protein, IH – immunhisztokémia, 

GN – glomerulonefritisz, GP – glomerulopátia 
(Iványi Béla professzor Úr hozzájárulásával) 
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6.4  MEGBESZÉLÉS 

A mezangiumban és a glomeruláris bazalis membránban ultrastrukturálisan mikrofibrillumok 

és mikrotubulusok figyelhetık meg különbözı vesemegbetegedésekben, melyeket általánosan 

organizált depozitumokkal járó glomerulopathiáknak (GP) nevezünk (szinonima: glomeruláris 

fibrillozis). A mikrofibrillumoknak nincs lumene, szakaszossága, véletlenszerő elrendezıdést 

mutatnak és amyloid proteinekbıl, immunglobulinokból vagy extracellularis 

mátrixproteinekbıl származnak. A mikrotubulusoknak van lumenük, általában párhuzamos 

kötegekbe rendezıdnek és immunglobulinokból épülnek fel. A 31. ábránk mutatja az 

organizált depozitumokkal járó GP-k diagnosztikus algoritmusát. A kongóvörös-negatív, 

immunglobulin lerakódással járó GP-k pathogenezise és biokémiája még nem teljesen 

világos, ezért az osztályozásuk még valamelyest ellentmondásos maradt (73, 74). A 

depozitumok szerkezete alapján néhány kutató fibrilláris glomerulonefritiszt (FGN) és 

immuntaktoid glomerulopátiát (ITG) különböztet meg, és figyelembe veszi a kísérı 

szisztémás megbetegedéssel rendelkezı betegeket is (75-78). Mások a kongóvörös-negatív, 

immunglobulin lerakódással járó GP-kat különbözı ultrastrukturális változatokat mutató 

egyetlen betegségnek tekintik, „ITG”-ként utalnak rájuk, és csak az elsıdleges vesebetegséget 

mutató betegekre korlátozzák a diagnózist (79). Egy harmadik csoport a „fibrilláris-

immuntaktoid glomerulopátia” győjtıfogalmat használja (73, 80), (32. ábra). Mi az elsı 

csoport véleményével értünk egyet, és külön vizsgáljuk az FGN és ITG tulajdonságait. 
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33. ábra: Az immuntaktoid, mikrotubuláris és fibril láris glomerulopáthiák különbözı 

osztályozásai, besorolásai.  

A: Két külön kórképként sorolja és a fibrillumokat tartalmazó csoport neve fibrilláris GN, a 

mikrotubulusokat tartalmazóé immuntaktoid GP. B: Immuntaktoid GP-nek nevezi mind a 

fibrilláris, mind a mikrotubuláris képleteket tartalmazó eseteket. C: Fibrilláris-immuntaktoid 

GP-nek nevezi mind a fibrilláris, mind a mikrotubuláris képleteket tartalmazó eseteket. 

 

Fibrilláris glomerulonefritisz 

A kongóvörös-negatív fibrilláris lerakódással járó GP-t elıször Rosenmann és Eliakim írta le 

1977-ben (81). Duffy és mtársai (82) 1983-ban vezették be a „fibrilláris vesedepozitumok és 

nefritisz” fogalmat, amelyet Alpers és mtársai (83) rövidítettek le FGN-re. Az FGN-t 

véletlenszerően elrendezıdı, elongált, nem elágazó mikrofibrillumok kiterjedt lerakódása 

jellemzi a mezangiumban és a glomeruláris bezális membránban, és ezek focalisan 
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keverednek finom szemcsés, sőrő, rendezetlen anyaggal. A betegek kis százalékában a 

fibrillumok a tubularis bazális membránban is lerakódnak. A fibrillumok átmérıje az amyloid 

fibrilllumoknak körülbelül kétszerese, 12-30 nm közé esik, nagyobb részük ~20 nm-es (76, 

77, 81, 85). A fibrillumoknak 40 000X-nél kisebb nagyításban nincs látható lumenük. Az 

esetek nagy részében az immunfluoreszcencia polyclonalis IgG-t és C3-t mutat. A 

lerakódások kissé elmosódott rajzolatot mutatnak a mezangiumban, a glomeruláris bazális 

membrán mentén pedig confluáló granuláris, vagy pseudolineáris jellegőek. Az IgA, IgM és 

C1q együttes megjelenése ritkábban figyelhetı meg. Tanulmányok kimutatják, hogy olyan 

IgG altípusoknál, melyek antitestekkel rendelkeznek IgG1, IgG2, IgG3 és IgG4 ellen, a 

lerakódások vagy monotipikusak (fıleg IgG4) vagy oligotipikusak (IgG1-et és IgG4-et is 

tartalmaznak) (76, 78, 86). A fénymikroszkópos vizsgálat változatos hisztológiai 

elváltozásokat mutat: membranopoliferativ glomerulonefritisz (GN), mezangiális proliferativ 

GN, diffúz proliferativ GN endokapilláris exudatioval, szklerotizáló GN, vagy a kapilláris 

kacsok membranózus megvastagodása. Crescentek megjelenhetnek és esetenként crescentes 

FGN-el találkozhatunk (87, 88). A kongóvörös és thioflavin T festés negatív. 

A FGN megjelenése a felnıtt natív vesebiopsziákban 0,8-1,5% közé tehetı (76, 78, 82, 89), és 

a betegség gyakorisága pedig hasonló az antiglomeruláris bazálmembrán nefritiszéhez. A 

megjelenések csúcsa az élet ötödik és hatodik évtizede közé tehetı, és túlnyomó többségében 

fehérekben jelenik meg (76). A vesebetegség klinikai megjelenése szubnefrotikus, vagy 

nefrotikus mértékő proteinuria. A proteinuriát gyakran kíséri makro-, vagy mikroszkopikus 

hematuria, hipertónia és veseelégtelenség. Általánosságban az FGN egy elsıdleges 

vesebetegség. Ritkán emelkedett antinukleáris antitestek, a szérumban vagy a vizeletben 

monoklonális csúcs, vagy hepatitis C fertızésre pozitív szerológia jellemzi (78). A tesztek 

krioglobulinokra negatívak. Az FGN lefolyása általában lassan progrediáló. A 

corticosteroidok és cytotoxikus gyógyszerek adása ellenére végstádiumú vesebetegség alakul 
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ki 2-4 éven belül a betegek körülbelül felénél. Az átültetett allograftok ≥50%-ában a 

fibrillumok depozíciója rekurrál, de a visszatérı betegség viszonylag jóindulatú lefolyású. 

 A fibrillogenezis patogenezisére még nem derült fény. A fibrillum depozíciók 

általában a vesére korlátozódnak, bár esetenként extrarenalis megjelenésrıl is vannak adatok 

(89, 90, 91, 92). A fıleg renalis és azon belül is elsısorban glomeruláris érintettség azt 

mutatja, hogy a fibrillogenezis számára a glomeruláris környezet és a lerakódott 

immunglobulinok fiziko-kémiai tulajdonságai a kedvezıek. A polyclonalis IgG jelenléte 

autoimmun folyamatot sejtet. Nem ismert, hogy a lerakódott IgG molekulák miért altípus-

függıek. Az altípus-függı IgG tömörsége és merevsége elısegítheti a fibrillum kialakulást. 

FGN-ek sorában a fibrillumok amyloid P komponenssel együtt jelentek meg, de nem 

fibronectinnel vagy fibrillinnel. Az FGN crescentes típusának egy másik tanulmányában 

fibronectint találtak a depozitumokban, és a beteg szérumában hosszú tárolás után kialakult 

krioprecitátumban (87), de úgy tőnik, a fibronectin nem elengedhetetlen része a 

fibrillumoknak. 

 

Immuntaktoid glomerulopátia 

A sarlósejtes krízisben a vörösvérsejtekben megnyúlt tactoidokat formázó hemoglobin S 

lineáris kristályosodásának analógiájára az ITG kifejezést 1980-ban Schwartz és Lewis (94) 

használta a nefrózis szindromában szenvedı beteg glomerulusaiban kialakult, immunglobulint 

tartalmazó kristályos, csövecskeszerő képletek leírására. Az ITG-t 10-90 nm-es külsı 

átmérıjő microtubularis depozitumok jellemzik, melyek közepe üres, elektron-lucens 

központtal, és párhuzamos sorokban rendezıdnek a glomeruláris bazális membránban és a 

mezangiumban (77, 86, 95). A mikrotubulusok megjelenhetnek subepitéliálisan 

bazálismembrán spike-okkal (96). Az esetek tekintélyes részében a mikrotubulusok átmérıje 

>30 nm, és elrendezıdésük rácsszerő. Immunfluoreszcenciával IgG és C3 granuláris festıdése 
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mutatható ki a kapilláris kacsokban és a mezangiumban. Az IgA és IgM együttes megjelenése 

ritka. Az IgG lerakódások leggyakrabban egy könnyőláncból állnak: kappa vagy lambda. A 

fénymikroszkópos vizsgálattal atípusos membranózus, membranoproliferativ vagy diffúz 

proliferatív glomeruláris érintettség figyelhetı meg, általában crescent nélkül. A festés 

amyloidra negatív. 

 Az ITG nagyon ritka betegség: egy nagy vizsgálati anyagban az összes natív 

vesebiopsziáknak csak 0,06%-át adta (78). A megjelenés csúcsa a 60 éves kor körül 

jelentkezik (77, 86). A klinikai megjelenés az FGN-hez hasonló, de az ITG-ben szenvedı 

betegekben gyakori a monoklonális gammopátia vagy a limfoproliferatív rendellenességek 

(fıleg B-sejtes limfocitás leukémia vagy kis limfocitás non-Hodgkin limfóma) és a 

hipokomplementémia egyidejő, vagy utólagos megjelenése (78, 80, 85, 96). Az 

immunblotting (immunfixáció) vizsgálat kimutathatja azt a paraproteinémiát, amelyet az 

immunelectroforézis önmagában nem jelez (86). A tesztek kriogolobulinokra negatívak. Az 

átültetett vesében kiújulhat az ITG (97). 

A mikrotubulusok kialakulásának patogenezise nem ismert. Mint az FGN-ben, a 

mikrotubulusok lerakódása általában a vesére korlátozódik. Úgy tőnik, hogy a kristályosodás 

és az egyedi mikrotubularis megjelenés kulcstényezıi a monoclonalis protein abnormális 

felépítése, a fiziko-kémiai tulajdonságai, és a szöveti affinitás. Az ITG társulhat 

limfoproliferatív rendellenességekkel (80), hepatitis C vírusfertızéssel (98) és 

leukocitoklasztikus vaszkulitisszel és hipokomplementémiával is hasonlóan a II. típusú 

krioglobulinémiához. Az eredetileg ITG-nek diagnosztizált betegeknél idınként II. típusú 

krioglobulinokat találtak (96). Ezen adatok alapján valószínősíthetı, hogy bizonyos esetekben 

az ITG, sıt valószínőleg az FGN is a II. típusú krioglobulinémia „forme fruste”-jeként 

jelenhet meg (77, 87, 98). A”hagyományos” ITG-ben megfigyeltnél kisebb mikrotubulus-
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átmérıjő rendezett monoclonalis immunglobulin depozitumok jelenhetnek meg krónikus 

limfocitás leukémiában vagy B-sejtes limfomában szenvedı betegnél is (86). 

Megjegyzés 

Néhányan, akik az FGN és ITG megkülönböztetése mellett érvelnek, a két állapotot a 

mikrofibrillum/mikrotubulus méret (ITG> 30nm; FGN <30nm) és a 

mikrofibrillum/mikrotubulus elrendezıdés (ITG-ben focalisan párhuzamos; FGN-ben 

véletlenszerő) alapján választják el. Sajnálatos módon ez a megközelítés nem veszi 

figyelembe a vékony mikrotubulusokkal járó ITG eseteit (84, 86, 100). A mikrotubulusok 

átmérıjének alapján való felosztás tehát nem ajánlott az ITG bizonyításában. 

 

6.5  ÖSSZEFOGLALÁS 

Az organizált depozitumokkal járó glomeruláris betegségek differenciál diagnosztikájának új 

algoritmusát állítottuk fel. Ez az algoritmus az elıbbiekben tárgyaltak szerint eltér az eddig 

ismertett ajánlásoktól. 

A fibrilláris, mikrotubuláris és immuntaktoid glomerulopátia kliniko-pathológiai jelentısége: 

1. A diagnosis felállítása csak elektronmikroszkópos vizsgálattal lehetséges. 

2. A betegek többsége vesebetegségre utaló tünetek miatt kerül vesebiopsziás vizsgálatra. 

A fibrilláris GN és különösen az immuntaktoid GP hátterében eddig nem ismert 

megbetegedés, így malignus vagy benignus lymphoproliferativ betegség, CLL. stb. 

állhat. Ezért az alapbetegség tisztázására célzott vizsgálatokat kell végezni. Fenti 

betegségek korai „véletlenszerő” felfedezésével az alapbetegség és a vesebetegség 

adott esetben gyógyíthatóvá válik, és/vagy a betegség progressziója lassítható. 

3. A vesebiopszia elıtt már ismert, általában malignus, gyakran hematológiai 

megbetegedés, így pl. CLL renalis manifesztációját jelzi. A vesebetegség ez esetben 

csak az alapbetegség (pl.CLL) kezelésével gyógyítható. 
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4. Bizonyos esetekben az organizált depozitumok felismerése és bizonyítása korai 

és/vagy bizonytalan klinikai-laboratóriumi észlelések mellett komplettálja a 

diagnosist, azaz ezzel a diagnosztikai érvvel az addig nem indokolt kezelés 

indikációját jelenti pl. MGUS eseteiben.  
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7. TÉZISEK 
 

 
1.1 Nem crescentes glomerulonefritiszekben és tubulointersticiális nefritiszekben a 

glomerulusokban és a tubulointerstíciális területben szolubilis fibrinogén megjelenését 

mutattuk ki. Keresztkötött fibrin egyik esetben sem volt igazolható. 

1.2 Az általunk alkalmazott kettıs jelöléssel és konfokális, lézerpásztázó, fluoreszcencia 

mikroszkópos vizsgálattal az eddigi ismert közléseknél sokkal pontosabban tudjuk lokalizálni 

a fibrinogént. 

2. Metilglioxál hatására dizmorf, glomeruláris tipusu hematuriához hasonló vörösvértestek 

jönnek létre.  

3. Hím Wistar patkányokban egyidejőleg létrehozott IGT- és hipertónia állapotában elsıként 

írtuk le renin és imidazolon megjelenését a peritubuláris endotéliális sejtekben. 

4. Kidolgoztunk egy javított algoritmust az organizált depozitumokkal járó az ún. 

immuntaktoid, mikrotubuláris- fibrilláris glomerulopátiák differenciál diagnosztikájára. 
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