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1. BEVEZETÉS 

 

A fejlett országokban az átlagos életkor kitolódásával, a társadalom fokozatos 

elöregedésével párhuzamosan egyre nagyobb egészségügyi, szociális, sőt gazdasági 

problémát jelent a központi idegrendszer súlyos károsodásával járó neurodegenerációs 

megbetegedések (például az Alzheimer- illetve Parkinson-kór) növekvő száma. Az 

intenzív és nagyfokú szelektivitást mutató neuronpusztulás mellett, e betegségek 

többségére a fehérje-anyagcsere jellegzetes zavara: egy, vagy több kóros konformációjú, 

aggregációra hajlamos fehérjeforma kialakulása, és intra- vagy extracelluláris fehérje-

zárványok formájában történő felhalmozódása a jellemző. Nem véletlen tehát, hogy e 

kórképeket egyre gyakrabban illetik a konformációs betegségek (conformational diseases 

/ folding diseases / foldopathies), vagy újabban az ubiquitin lebontási rendellenességek 

(ubiquitin catabolic disorders) gyűjtőnévvel, melyek pathogenezisében mind a 

molekuláris chaperonok, mind az ubiquitin-proteaszóma rendszer (UPR) fontos szerepet 

játszhatnak. 

A molekuláris chaperonok alapvetően olyan fehérjék, amelyek más fehérjékhez kötődve 

stabilizálják azok konformációját, segítik a natív konformáció ki- vagy visszaalakulását. 

A proteaszóma egy multikatalítikus proteáz-komplex, amely a kis molekulasúlyú 

ubiquitin nevű fehérjével kovalensen megjelölt, rosszul feltekeredett, sérült, vagy 

életidejét betöltött fehérjéket oligopeptidekké bontja. Mind a molekuláris chaperonok, 

mind az UPR a sejtek protein-homeosztázisának alapvető őrei, bár a működésük 

ellentétes irányú: míg a molekuláris chaperonok a fehérjék funkcióképességének 

megőrzését segítik, addig az UPR lebontja a végzetesen sérült, vagy aktuálisan 

szükségtelen proteineket. A két rendszer működése azonban egy célt szolgál: fenntartani 

a sejt protein-homeosztázisát. Jól jelzi ezt a két rendszer közti szoros együttműködés is: 

amennyiben a molekuláris chaperonok nem tudják egy sérült fehérje natív térszerkezetét 

visszaállítani, “átadják” a sérült fehérjét a proteaszómának.  

Érdekes módon  - annak ellenére, hogy mind a molekuláris chaperonok, mind az UPR ma 

a molekuláris sejtbiológiai kutatások érdeklődésének középpontjában állnak -  sem az 

UPR egyes komponenseinek, sem a Hsp72 molekuláris chaperonnak in vivo sejtszintű és 

regionális eloszlásáról átfogó tanulmány eddig sem egészséges kontroll, sem 
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neurodegeneratív agyszövet esetén nem készült. A doktori értekezésem alapjául szolgáló 

kutatómunka során ezért arra törekedtünk, hogy az UPR számos komponensének és a 

Hsp72-nek a fény- és elektronmikroszkópos immunhisztokémiai lokalizációjával 

hozzájáruljunk e hiány részbeni pótlásához. Vizsgálati objektumként perfúziósan fixált 

patkány agyszövetet, valamint egészséges és a konformációs neurodegeneratív 

betegségek két tipikus formájából (Alzheimer-kór és Creutzfeldt-Jakob betegség) 

származó post mortem humán agyszövetmintát használtunk. Az Alzheimer-kór a 

leggyakoribb neurodegeneratív kórkép, míg a Creutzfeldt-Jakob betegség a 

prionbetegségek körébe tartozik, amelyek egyediek az átolthatóság miatt, etiológiájuk és 

molekuláris pathomechanizmusuk pedig alapkutatási szempontból is rendkívül érdekes. 
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

 

Ahogy azt már a bevezetésben is említettük, bár mind a molekuláris 

chaperonok, mind az ubiquitin-proteaszóma rendszer ma a molekuláris biológiai 

kutatások érdeklődésének középpontjában állnak, sem a molekuláris chaperonok sem az 

UPR egyes komponenseinek in vivo sejtszintű és regionális eloszlásáról nem ismerünk 

átfogó munkát sem humán egészséges kontroll és neurodegeneratív agymintákon, sem 

patkány agyban. PhD munkám alapvető céljául a következőket tűztük ki: 

 

• Az antitestek specificitásának tesztelését, és olyan epitópfeltárási módszerek 

kidolgozását, amelyek segítségével az UPR számos komponensét lokalizálhatjuk patkány 

agyban, valamint kontroll és neurodegeneratív humán agymintákon. 

 

• Az ubiquitin, az UPR komponensei közé tartozó 19S RC APTázok és a 20S 

proteaszóma immunlokalizációját egészséges humán és kontroll patkány agyon. 

 

•  A Hsp72 molekuláris chaperon, az ubiquitin, a 19S RC APTázok és a 20S 

proteaszóma immunlokalizációját Alzheimer-kóros és CJ beteg humán post mortem 

agymintákon; a szubcelluláris és regionális festési mintázatok összevetését a vulnerábilis 

sejtek és a betegség által érintett neuronpopulációk eloszlásával. 

 

 

 

3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

• Sejtfrakcionálás és Western blotting 

• Fénymikroszkópos immunohisztokémia 

• Fluoreszcens kettős jelölés és konfokális mikroszkópia 

• TUNEL-módszer (sejtpusztulás-detektálás) 

• Posztembedding immun-elektromikroszkópia 

• Morfometriai és statisztikai eljárások  
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4. FONTOSABB ÚJ EREDMÉNYEK 

 

•   Munkánk során olyan epitópfeltárási módszereket dolgoztunk ki, amelyek 
segítségével az UPR számos komponensét lokalizáltuk patkány agyon, valamint kontroll 
és neurodegeneratív humán agymintákon. 
 
•   Részletes immunhisztokémiai vizsgálataink egyértelműen bizonyítják, hogy 
az UPR 19S RC ATPázai közül az S4 és az S7 elsősorban a sejtmagban, míg az S6a, S6b 
és az S10b döntően a citoplazmában lokalizálódik a humán és patkány agymintákban 
egyaránt (az S6a alegységet ezen túl még egyes magi testekben is kimutattuk, lásd 3. 
pont). Egyedül az S8 alegység intracelluláris eloszlása tér el a kétféle mintában, 
nevezetesen: a patkány agyban döntően sejtmagi, az emberi agyban viszont főként 
citoplazmatikus.  
 
•  Patkány agyban mind a neuronok, mind a gliasejtek egyes magi testjeiben 
széles körű immunreaktivitást tapasztaltunk ubiquitinre, 20S proteaszómára és az S6a 
19S RC ATPázra. 
 
•  Az ubiquitin, a vizsgált proteaszóma alegységek, valamint a Hsp72 
immunreaktivitásának intenzitása humán agyban anatómiai régiónként változik mind a 
kontroll, mind a beteg esetekben. Azok a régiók, amelyek mind a kontroll, mind a beteg 
esetekben a gyengébb immunreaktivitást mutatják, a Creutzfeld-Jakob betegségben és az 
Alzheimer-kórban a betegségekben neuropathológiailag érintett területek, míg az erősebb 
immunreaktivitásúak megkíméltek.  
 
• A kisagyi érintettségű CJB esetekben, a védett Purkinje-sejtekben a 
kontrollokhoz képest szignifikánsan erősebb Hsp72 immunreaktivitás figyelhető meg a 
szemikvantitatív értékelés (score) alapján, míg a vizsgált proteaszóma alegységek esetén 
ezt nem tapasztaltuk egy anatómiai régió, illetve sejttípus esetén sem. 
 
•  A neurodegeneratív mintákban az ubiquitin, a 20S proteaszóma, valamint az 
S4, S7 és az S6b 19S RC alegységek erős magi immunreaktivitást mutatnak a 
pathológiailag érintett területek morfológiailag sérült és/vagy TUNEL-pozitív 
vulnerábilis neuronjaiban. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

• Az ubiquitin, valamint az S4, S7 és S8 19S RC ATPázok domináns magi 

lokalizációját kimutató immuncitokémiai vizsgálataink morfológiai adatokkal támasztják alá 

azt az - eddig jórészt biokémiai eredmények alapján felvetett – elképzelést, miszerint az 

ubiquitin-proteaszóma rendszer számos komponense minden bizonnyal részt vesz a 

transzkripció szabályozásában és a DNS- reparációs mechanizmusokban is. 

 
• Kontroll patkány agyon végzett megfigyeléseink megerősítik a magi testek 

(klasztoszómák) létezését, sőt tapasztalataink szerint előfordulásuk az eddigi leírásokhoz 

képest lényegesen kiterjedtebb a glia- és az idegsejtekben egyaránt. Miután a klasztoszómák, a 

mi mintáinkban is, fokozottan immunpozitívak az UPR számos elemére, jogos a feltételezés, 

hogy ezek a struktúrák a sejtmagi fehérjék lebontásának koncentrált színterei. Ennek 

bizonyítása természetesen további molekuláris sejtbiológiai vizsgálatokat igényel. 

 
• Az ubiquitin, a proteaszóma alegységek és a Hsp72 immunfestésének intenzitása - a 

kontroll és a neurodgeneratív humán agymintákban egyaránt - konzekvens regionális és 

szelektív eloszlást mutat. Az immunfestési mintázat és a TUNEL-pozitív sejtek eloszlása 

egyértelműen a fenti fehérjék neuroprotektív szerepére utal. A leggyengébb jelintenzitást 

ugyanis éppen azokban az anatómiai régiókban észleltük, amelyek az Alzheimer és a 

Creutzfeldt-Jakob betegségben a neuronpusztulás szempontjából a legérintettebbek. 

Ugyanakkor a CJB esetében a kisagyi Purkinje-sejtekben intenzív, az egészséges kontrollnál is 

szignifikánsan erősebb Hsp72-pozitivitás figyelhető meg, ami egyik magyarázata e sejtek 

fokozott védettségének. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az UPR egyes komponenseit és 

a Hsp72-t eleve alacsonyabb szinten expresszáló neuron populációk az agyban – „leggyengébb 

láncszemként” – a legsebezhetőbbek. 

 
• A neurodegeneratív mintákban a patológiailag leginkább érintett régiók egyes 

morfológiailag sérült neuronjaiban az ubiquitin és számos proteaszóma alegység (20S, S4, S7, 

S6b) intenzív magi koncentrációját tapasztaltuk, ami arra utal, hogy az UPR-nek a 

neurodegeneráció végső stádiumában, az aktív sejthalálban is fontos szerepe lehet. 
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