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RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA 

AGEs  előrehaladott glikációs végtermékek (advanced glycation end-products) 

ANOVA egyfaktoros varianciaanalízis (analysis of variance) 

BM  bazális membrán 

BSA  borjú szérum albumin (bovine serum albumin) 

ECM  extracelluláris mátrix 

EC sejt  enterokromaffin sejt (enterochromaffin cell) 

ENS  enterális idegrendszer (enteric nervous system) 

GI  gyomor- és bélrendszeri (gasztrointesztinális) 

HO  hemoxigenáz 

5-HT  szerotonin (5-hidroxi-triptamin) 

5-HTP  5-hidroxi-triptofán 

5-HTR  szerotonin receptor 

HuC/HuD humán neuronális fehérje 

IR  immunreaktív 

MMP  mátrix metalloproteináz 

MMP9  mátrix metalloproteináz 9 

MP  myentericus plexus 

mtsai.  munkatársai 

NADPH-d redukált-nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát-diaforáz (reduced-

nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate diaphorase) 

NE nemzetközi egység 

NGS  normál kecske szérum (normal goat serum) 
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NO  nitrogén-monoxid (nitric oxide) 

NOS  nitrogén-monoxid szintáz (nitric oxide synthase) 

eNOS  endotheliális nitrogén-monoxid szintáz (endothelial nitric oxide synthase) 

iNOS  indukálható nitrogén-monoxid szintáz (inducible nitric oxide synthase) 

nNOS  neuronális nitrogén-monoxid szintáz (neuronal nitric oxide synthase) 

PB  foszfát puffer (phosphate buffer) 

PFA  paraformaldehid 

qRT-PCR kvantitatív valós idejű polimeráz láncreakció (quantitative real-time 

polimerase chain reaction) 

RT  reverz transzkripció 

SD  szórás (standard deviation) 

SEM  szórás (standard error of mean) 

SP  submucosus plexus 

STZ  streptozotocin 

TBS  TRIS-pufferes sóoldat (TRIS-buffered saline) 

TIMP  metalloproteináz szöveti inhibitor (tissue inhibitor of metalloproteinase) 

TIMP1  metalloproteináz szöveti inhibitor 1 (tissue inhibitor of metalloproteinase 1) 

TPH  triptofán-hidroxiláz 

TRIS  2-amino-2-(hidroximetil)-propán-1,3-diol 

 

Az idegen kifejezéseket az Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Bp., 1992) 

szabályainak megfelelően alkalmaztam, az ún. vagylagos írású címszavak esetén általában 

a magyaros írásmódnak megfelelően.  
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I. BEVEZETÉS 

I. 1. Az enterális idegrendszer felépítése és működése 

Az enterális idegrendszer (ENS; enteric nervous system), más néven bélidegrendszer 

az autonóm idegrendszer része. Komplexitása és a központi idegrendszertől való 

nagymértékű függetlensége miatt Langley (1921) az autonóm idegrendszer harmadik 

divíziójaként különválasztotta a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszertől. Feladata a 

különböző emésztőrendszeri funkciók összehangolása, így az abszorpció, a szekréció, 

valamint a bélmotilitás szabályozása (Bush, 2002). 

Az ENS-t az entericus neuronok és gliasejtek hálózata építi fel (Furness és Costa, 

1987), neuronjainak száma megközelítőleg megegyezik a gerincvelő szürkeállományát 

alkotó idegsejtek számával (Costa és mtsai., 2000). Az ENS a bélcsatorna teljes hosszában 

végighúzódik, a nyelőcsőtől egészen a belső anális záróizomig terjed, de megtalálható az 

epehólyag falában, az epevezetékben és a hasnyálmirigyben is (Furness, 2006; Di Nardo és 

mtsai., 2008). 

A bélidegrendszer felépítésében résztvevő neuronok és gliasejtek a dúclécsejtekből 

származnak, az emésztőszervrendszerbe vándorolva az egyedfejlődés korai szakaszában 

idegfonatokba, úgynevezett plexusokba rendeződnek (Newgreen és Young, 2002a,b; 

Anderson és mtsai., 2006). A magasabb rendű gerincesek bélcsatornájának falában két 

nagyobb, ganglionált és több kisebb, nem ganglionált plexus található (Meissner, 1857; 

Auerbach, 1864). A ganglionált myentericus plexus (MP), más néven Auerbach-idegfonat 

és a submucosus plexus (SP) vagy Meissner-idegfonat területén a neuronok szabályos 

ganglionokba rendeződnek (1. ábra). Ezekben a plexusokban a ganglionok közötti 

összeköttetést interganglionáris szegmentek biztosítják. A MP, mely a bélfal külső hosszanti 

és belső körkörös izomrétege között helyezkedik el, a bél motoros funkcióinak 

szabályozásáért felelős. A körkörös izomréteg és a submucosa között található SP-t kisebb 

ganglionok és rostok alkotják. Feladata a bélfal mucosa és submucosa rétegének 

innervációja, ezáltal a szekretomotoros működések szabályozásáért felelős (Costa és mtsai., 

2000), továbbá a felszívás és az endokrin folyamatok irányításában játszik fontos szerepet. 

A plexusok struktúrája, a ganglionok mérete, valamint a bennük található neuronok 

száma a vizsgált állatfaj és bélszakasz, valamint az életkor függvényében jelentős 

különbségeket mutat (Newgreen és Young, 2002a; Bódi és mtsai., 2009).  
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1. ábra Sematikus ábra a vékonybél keresztmetszetéről. Az emlős bélidegrendszer két nagy ganglionált 

plexusa: a myentericus és a submucosus plexus elhelyezkedése a bélfal szöveti rétegei között (Heanue és 

Pachnis, 2007, nyomán). 

Az entericus neuronok morfológiájuk, funkciójuk és neurokémiai karakterük alapján 

nagyfokú változatosságot mutatnak (Costa és mtsai., 2000; Furness, 2000; Lomax és 

Furness, 2000; Furness, 2006; Qu és mtsai., 2008). 

Funkciójuk szerint megkülönböztethetünk saját (intrinsic) primer érző neuronokat, 

interneuronokat és motorneuronokat, melyeknek együttes előfordulása poliszinaptikus 

myentericus reflexívek kialakulását teszi lehetővé a bélfalban (Furness és mtsai., 2004). 

Ezeknek a lokális reflexíveknek köszönhetően az ENS a központi idegrendszertől 

nagymértékben függetlenül működik (Gershon és mtsai., 1994; Gershon, 1999). A 

reflexkörök szabályozzák a bél perisztaltikus mozgásait, a nyálkahártya váladéktermelését, 

a víz- és ionszekréciót (Furness és Costa, 1987), a bélcsatorna vérellátását (Vanner és 

Surprenant, 1996), a nyálkahártya hámsejtjeinek növekedését (Santos és Perdue, 2000; Holle 

és mtsai., 2003), továbbá az epehólyag és a hasnyálmirigy működését is (Kirchgessner és 

Gershon, 1990). 

A legtöbb entericus neuron többféle transzmittert tartalmaz. A klasszikus 

ingerületátvivő anyagok mellett, mint az acetil-kolin és a szerotonin (5-HT), számos 

neuropeptid (tachykininek, neuropeptid-Y, vazoaktív intesztinális polipeptid, 

kolecisztokinin), valamint egyéb neurotranszmitter, mint a nitrogén-monoxid (NO) vagy az 

adenozin-trifoszfát meghatározó szerepet játszik az ENS jelátvitelében (Lomax és Furness, 

2000).  
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I. 2. A diabétesz főbb típusai és jellemzői 

Az utóbbi évtizedekben jelentősen megnőtt egyes anyagcserezavarok, mint a 

diabétesz, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint az elhízás előfordulása (Heindel és 

mtsai., 2017). Napjainkban a diabétesz egy igen gyakori népbetegségnek számít, mely 

minden korosztályt érint. Két fő típusa az I-es és a II-es típusú cukorbetegség. 

Az I-es típusú diabétesz egy krónikus autoimmun betegség (Eisenbarth 1986), 

melynek tünetei már gyermekkorban megfigyelhetőek (Jerram és Leslie, 2017). Hátterében 

az áll, hogy a hasnyálmirigy Langerhans-szigeteiben található inzulintermelő béta-sejtek 

autoimmun gyulladásos folyamat során elpusztulnak (Foulis és mtsai., 1991). Így a 

hasnyálmirigy nem képes az inzulintermelésére, azaz abszolút inzulinhiány lép fel, melynek 

következtében felborul a vércukorszint szabályozásának érzékeny egyensúlya. 

A II-es típusú diabétesz jellegét tekintve egy multifaktoriális betegség, amit 

genetikai, környezeti és életmódbeli tényezők befolyásolhatnak (Billings és Florez, 2010). 

A betegség során a szervezet által termelt inzulint a sejtek nem tudják megfelelően érzékelni, 

vagyis inzulinrezisztencia alakul ki (Defronzo, 2009). A II-es típusú diabétesz esetén a 

relatív inzulinhiány játszik központi szerepet a betegség kialakulásában és előrehaladásában 

(Connor és mtsai., 2015). 

Bár a két kórkép patomechanizmusa különböző, a megemelkedett vércukorszint, 

azaz a hyperglykaemia mindkét típus legfontosabb jellemzője, ami vélhetően egy 

meghatározó tényező a diabéteszes szövődmények kórélettanában (Eisenbarth 1986, 

Atkinson és mtsai., 2014). 

Az I-es típusú diabétesz kiváltására kísérletes körülmények között széles körben 

elterjedt a streptozotocin (STZ) alkalmazása. A STZ egy diabetogén ágens, mely citotoxikus 

hatást fejt ki a hasnyálmirigy inzulintermelő béta-sejtjeire. A STZ glükóz transzporteren 

keresztül képes bejutni ezekbe a sejtekbe, ahol DNS-károsodást és reaktív oxigén gyökök 

keletkezését indukálja, így idézi elő a béta-sejtek pusztulását (Szkudelski, 2001). Ezért az 

általunk is alkalmazott, STZ-nal kezelt patkányok alkalmas modellállatok az inzulinhiányos, 

I-es típusú diabétesz krónikus szövődményeinek tanulmányozásához. 

A hyperglykaemia tartós fennállása révén olyan szövődmények alakulnak ki, melyek 

szinte minden szervet, szervrendszert érintenek. Diabétesz hatására a kapillárisok 

endothelsejtjei strukturális és funkcionális sérülést szenvednek. Az endothelium szabályozó 

funkciójának a sérülése különböző kardiovaszkuláris betegségek kiinduló pontjaként 

szolgálhat. A károsodott erek méretétől függően megkülönböztetünk diabéteszes makro- és 



10 
 

mikroangiopátiát. A diabéteszes makroangiopátia során a közepes és a nagy átmérőjű erek 

sérülnek, mint a szív koszorúerei, az agyi erek, illetve a végtagok artériái (Bortolotto, 2007; 

Gärtner és Eigentler, 2008; Verbovoy és mtsai., 2019). Ezeket az ereket nagyfokú 

érelmeszesedés, valamint atherosclerotikus plakkok lerakódása jellemzi, melyek 

kialakulásában a hyperglykaemia mellett a magas vérnyomás is jelentős szerepet játszik. A 

mikroangiopátia a kisebb artériák és kapillárisok patofiziológiás elváltozását jelenti. Ezek az 

elváltozások érinthetik a szemben, a vesében, a tüdőben vagy a bélfalban futó véredényeket 

is (Barnett, 1991; De Las Casas és Finley, 1999; Fioretto és Mauer, 2007; Kuziemski és 

mtsai., 2009; Cheung és mtsai., 2010; Sasor és Ohlsson, 2014). A diabéteszes neuropátia 

során az idegelemeket ellátó kapillárisok strukturális, molekuláris és funkcionális sérülését 

figyelhetjük meg, mely a központi és a környéki idegrendszer működésének károsodásához 

vezethet. 

I. 3. A diabétesz kapcsolata az enterális idegrendszerrel 

A diabéteszes páciensek több mint 75%-ánál gyakran jelentkeznek különböző 

gyomor- és bélrendszeri (GI; gasztrointesztinális) panaszok, például reflux, korai 

jóllakottság érzése, a gyomor ürülésének késése, hányás, hasi fájdalom, székrekedés vagy 

hasmenés (2. ábra; Verne és Sninsky, 1998; Maleki és mtsai., 2000; Yarandi és Srinivasan, 

2014). 

 

2. ábra A diabétesz hatása az emésztőrendszer különböző részeinek motilitására (Yarandi és Srinivasan, 2014, 

nyomán). 
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Ezek a bélcsatornát érintő problémák az ENS szerkezeti és funkcionális változásaival 

társulnak, amely diabéteszes enteropátiaként ismert (Azpiroz és Malagelada, 2016). 

Az ENS különösen érzékeny a hyperglykaemiára. A tartósan magas vércukorszint 

következtében sérül az intracelluláris glükóz anyagcsere, ami reaktív oxigén fajták 

képződéséhez vezet, amelyek károsítják az ENS-t (Chandrasekharan és Srinivasan, 2007; 

Aouacheri és mtsai., 2015; Jancsó és mtsai., 2015). Az entericus idegsejtek 

mikrokörnyezetének a diabétesz hatására bekövetkező változásai hozzájárulnak a kóros 

folyamatok aktiválódásához (Bódi és mtsai., 2012). Ezek a változások magukban foglalják 

az idegsejtek strukturális változásait, a neurotranszmitterek megváltozott szekrécióját, 

valamint az entericus neuronok elvesztését, amelyek viszont módosítják a GI traktus 

motilitását, a szekréciós funkciókat és a fent említett GI tünetekhez vezetnek 

cukorbetegeknél (Gotfried és mtsai., 2017; Meldgaard és mtsai., 2018). 

A GI rendellenességek hátterében többnyire a bél motilitásának megváltozása áll (2. 

ábra), melynek kialakulásában az entericus neuronok diszfunkciója, elsősorban a nitrerg 

innerváció sérülése a meghatározó (Watkins és mtsai., 2000; Yu és mtsai., 2000). 

I. 4. A diabéteszes nitrerg neuropátia 

Az ENS-ben a NO fontos szerepet játszik, mint nem-adrenerg, nem-kolinerg 

neurotranszmitter a bél véráramlásának, záróizmainak és motilitásának szabályozásában 

(Cellek, 2004). A NO szintézisét a NO szintáz (NOS) enzim katalizálja, melynek három 

izoformája van: a neuronális NOS (nNOS), az endotheliális NOS (eNOS) és az indukálható 

NOS (iNOS). A három izoforma közül a NO szintézisének túlnyomó részéért neuronokban 

a nNOS, míg endothelsejtekben az eNOS felelős (Michel és Feron, 1997; Talapka és mtsai., 

2011). 

A myentericus neuronok NO-termelő, nitrerg szubpopulációjába kétféle sejttípus 

tartozik, ezek a leszálló gátló interneuronok és a gátló izom-motorneuronok, melyek révén 

megvalósul a perisztaltikus reflex leszálló fázisának szabályozása, valamint a bélfal 

simaizmának relaxációja (Furness, 2000; Lomax és mtsai., 2006). Mivel a nitrerg neuronok 

magas redukált-nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát-diaforáz (NADPH-d) aktivitással 

rendelkeznek (Thomas és Pearse, 1961), melynek mennyisége korrelál a nNOS 

mennyiségével, ezért gyakran NADPH-d enzimhisztokémiát használnak a nitrerg populáció 

jelölésére. 
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Irodalmi adatok alapján ismert, hogy a nitrerg neuronok különösen érintettek a 

diabétesz során kialakuló neuropátiában (Takahashi és mtsai., 1997; Cellek és mtsai., 1999; 

Cellek és mtsai., 2004; Izbéki és mtsai., 2008; Yarandi and Srinivasan 2014). 

A szakirodalomban számos ellentmondásos adatot találunk azzal kapcsolatban, hogy 

a kísérletesen indukált diabéteszes modellekben milyen nitrerg neuronális változások 

mennek végbe a GI traktus különböző szakaszaiban, valamint a különböző fajokban. Bulc 

és mtsai. (2019) azt a megfigyelést tették, hogy a nNOS-pozitív neuronok száma csökkent a 

STZ-indukált diabéteszes sertések vékonybelében. Diabéteszes kutyák ileumában is a nitrerg 

neuronok számának szignifikáns csökkenését detektálták (Giancola és mtsai., 2016). 

Chandrasekharan és mtsai. (2011) diabéteszes humán colonban szintén a nitrerg neuronok 

fokozott pusztulását figyelték meg. Ezzel szemben az ileum területén megnövekedett nNOS 

expressziót mutattak ki (Zanoni és mtsai., 2003). Más kutatások szerint diabéteszes patkány 

duodenumában (Adeghate és mtsai., 2003) és tengerimalac ileumában (LePard, 2005) a 

nitrerg neuronok száma nem változott. Arról is beszámoltak, hogy spontán diabéteszes 

patkányok jejunumában szelektív nitrerg motoros diszfunkció és csökkent nNOS fehérje 

expresszió alakult ki (Zandecki és mtsai., 2008). A szakirodalomban találunk olyan 

tanulmányokat, melyek az inzulinpótlás entericus neuronokra, különösen a nitrerg 

neuronokra gyakorolt protektív hatását hangsúlyozzák diabétesz esetén (Watkins és mtsai., 

2000; de Mello és mtsai., 2009). 

Kutatócsoportunk korábban bizonyította, hogy STZ-indukált diabéteszes patkányok 

különböző bélszakaszaiban a nitrerg myentericus neuronok különböző mértékben sérülnek, 

és az azonnali inzulinkezelésre adott válaszuk is bélszakasz-specifitást mutat (Izbéki és 

mtsai., 2008). A nitrerg sejteket NADPH-d hisztokémiai festéssel, míg a myentericus 

összneuronszámot HuC/HuD pánneuronális markerrel jelöltük. Megfigyeltük, hogy a 

duodenum területén az összneuronszám nem változott, míg a NADPH-d-pozitív neuronok 

száma csökkent (3., 4. ábra). Feltételezésünk szerint ebben a bélszakaszban a neuronok 

neurokémiai karakterváltáson mennek keresztül. A diabéteszes állatok ileumában, a 

jejunumban és a colonban a nitrerg neuronok száma mellett az összneuronszám is 

szignifikánsan csökkent (3., 4. ábra), vagyis ezekben a bélszakaszokban sejtpusztulás 

következett be. Az azonnali inzulinkezelés a duodenumban és a jejunumban nem 

akadályozta meg a diabétesz okozta nitrerg neuronszám csökkenését, ezzel szemben az 

ileumban és a colonban hatásosnak bizonyult (4. ábra). Az ileumban és a colonban a nitrerg 

sejtek száma megegyezett a kontroll állatokban számoltakkal (Izbéki és mtsai., 2008). 
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3. ábra HuC/HuD-pozitív myentericus neuronok denzitása kontroll (K), diabéteszes (D) és inzulin-kezelt 

diabéteszes (ID) patkányok különböző bélszakaszaiban. *p<0,05; ***p<0,001 (kontrollhoz viszonyítva), 
ooop<0,001 (D és ID között) (Izbéki és mtsai., 2008, nyomán). 

 

4. ábra NADPH-d-pozitív (nitrerg) myentericus neuronok denzitása kontroll (K), diabéteszes (D) és inzulin-

kezelt diabéteszes (ID) patkányok különböző bélszakaszaiban. ***p<0,001 (kontrollhoz viszonyítva), op<0,05; 
ooop<0,001 (D és ID között) (Izbéki és mtsai., 2008, nyomán). 

Ezek az eredmények összhangban állnak azzal, hogy a nitrerg neuropátia kialakulása 

két fázisra bontható (Cellek és mtsai., 2003). Az első fázisban, a diabétesz korai szakaszában 

olyan degeneratív folyamatok mennek végbe, melyek hatására sérül az axonális transzport. 

Ennek következtében a nitrerg neuronok axonjaiban csökken a nNOS expressziója, míg a 

sejttestekben a nNOS szintje változatlan marad. A betegség előrehaladtával a nNOS 
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felhalmozódik a sejttestben, fokozva ez által a NO képződését. Ez együtt jár az előrehaladott 

glikációs végtermékek (AGEs; advanced glycation end-products) felhalmozódásával, 

amelyek hozzájárulnak az oxidatív stressz fokozódásához, majd a nitrerg neuronok 

pusztulásához. Az első fázisban bekövetkező változások reverzibilisek, inzulinkezelés 

hatására még visszafordíthatóak. A második fázisban a neurodegeneráció viszont már 

irreverzibilis (Cellek, 2004; Cellek és mtsai., 2004). 

Kutatócsoportunk azt is bizonyította, hogy a hemoxigenáz-immunreaktív (HO-IR) és 

a nNOS-IR neuronok szintén bélszakasz-specifikus változásokat mutatnak STZ-indukált 

diabéteszes patkányok ileumában és colonjában (Bódi és mtsai., 2017; Chandrakumar és 

mtsai., 2017). Ezek a regionális különbségek arra utalnak, hogy a különböző 

bélszakaszokban lévő neuronok eltérő mikrokörnyezete meghatározó szerepet játszhat a 

nitrerg neuropátia kialakulásában. 

I. 5. Az entericus neuronok mikrokörnyezetének szerepe és diabéteszes 

változásai 

Az enterális gliasejtek rendkívül fontosak az intesztinális homeosztázis és a 

bélcsatorna szöveti integritásának a fenntartásában (Liu és mtsai., 2010; Coelho-Aguiar és 

mtsai., 2015), valamint a ganglionok közelében futó kapillárisok körüli diffúziós barrier 

kialakításában (Savidge és mtsai., 2007; Nezami és Srinivasan, 2010; Vergnolle és Cirillo, 

2018). Az enterális gliasejtek meghatározó szerepet játszanak a myentericus neuronok 

megfelelő mikrokörnyezetének kialakításában és fenntartásában, mivel a neuronok életben 

maradásához nélkülözhetetlen neurotrófikus faktorokat termelnek (von Boyen és 

Steinkamp, 2006; Liu és mtsai., 2010; Coelho-Aguiar és mtsai., 2015). Diabéteszes 

patkányok colonjában (Du és mtsai., 2009; Liu és mtsai., 2010) és jejunumában (Honoré és 

mtsai., 2011) a gliális fibrilláris savas protein, valamint számos neurotrófikus faktor, mint a 

gliasejt-eredetű neurotrófikus faktor, a neurotrophin-3 és az idegi növekedési faktor 

expressziójának csökkenését figyelték meg, ami hozzájárul a diabétesz során bekövetkező 

neuronpusztuláshoz. 

Az emésztőrendszer homeosztázisa, az ENS strukturális és funkcionális integritása, 

valamint a neuronok túlélése csak a megfelelő oxidatív körülmények között valósulhat meg. 

A diabéteszes állapotra jellemző hyperglykaemia hozzájárul az oxidatív stressz 

kialakulásához. A krónikusan magas vércukorszint fokozza az AGEs képződését, ami 

elősegíti a reaktív oxigén és a nitrogén fajták kialakulását (Bonnefont-Rousselot, 2002) is. 



15 
 

Az AGEs szerepe a diabéteszes érrendszeri szövődmények kialakulásában széles körben 

elismert (Puddu és Viviani, 2011). Az oxidatív stressz következtében fokozódik a különböző 

gyulladáskeltő citokinek expressziója, így a bélben gyulladásos folyamatok indulnak meg, 

melyek tovább növelik a neuronális és vaszkuláris károsodás mértékét. 

Mivel az enterális ganglionok nem vaszkularizáltak, ezért a plexus közelében futó 

mesenterialis kapillárisok fontos szerepet játszanak az entericus neuronok tápanyag- és 

oxigénellátásában (Gabella, 1982), valamint a neuronok mikrokörnyezetének 

kialakításában. Régóta ismert, hogy az endotheliumot körülvevő bazális membrán (BM) 

megvastagodása a diabéteszes mikroangiopátia egyik legkorábban megjelenő szövettani 

elváltozása (Pascariu és mtsai., 2004), ami hozzájárul a retina (Roy és mtsai., 2003; Lee és 

mtsai., 2010; Chronopoulos és mtsai., 2011) és a vese glomerulusok (Fioretto és Mauer, 

2007; Yamakawa és mtsai., 2019) károsodott permeabilitásához. 

Ezzel összhangban kutatócsoportunk bizonyította, hogy I-es típusú diabéteszes 

patkánymodellben a bélfal kapillárisainak endotheliumát körülvevő BM bélszakasz-függő 

megvastagodást mutatott (5., 6. ábra; Bódi és mtsai., 2012). 

 

5. ábra Reprezentatív elektronmikroszkópos felvételek myentericus plexus közelében futó mesenterialis 

kapillárisok endotheliumáról (EN) kontroll (K) és diabéteszes (D) patkányok colonjából készített ultravékony 

metszeteken. Az ereket körülvevő bazális membrán (nyíl) a diabéteszes állatokban nagymértékben 

megvastagodott és elvált az endotheliumtól (csillag). (Bódi és mtsai., 2012, nyomán). Lépték: 200 nm 
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A diabéteszes állatok colonjában és ileumában az ereket körülvevő BM 

szignifikánsan megvastagodott és eltávolodott az endotheliumtól, viszont a duodenum 

kapillárisainak morfológiai paraméterei nem változtak a krónikus hyperglykaemia hatására 

(5., 6., 7. ábra). A colonban a BM az inzulinkezelés ellenére is megvastagodott és 

eltávolodott az endotheliumtól, az ileumban viszont az azonnali inzulinkezelés hatásosan 

kivédte a diabéteszes változásokat (6., 7. ábra). Ezek mellett leírtuk az endothelsejtek közötti 

szoros kapcsolatok sérülését, valamint a transzendotheliális transzportban nélkülözhetetlen 

caveolák számának és méretének növekedését (Bódi és mtsai., 2012). Ezeknek a strukturális 

elemeknek a megváltozása a myentericus ganglionok közelében futó intesztinális 

kapillárisok megváltozott permeabilitására utalnak, ami a neuronális mikrokörnyezet 

megváltozását okozza. Eredményeink alapján a kapillárisok falának strukturális és 

funkcionális változásai szorosan összefüggnek a nitrerg myentericus neuronok diabéteszes 

károsodásával (Bódi és mtsai., 2012). 

 

6. ábra A kapilláris endotheliumot körülvevő bazális membrán vastagsága kontroll (K), diabéteszes (D) és 

inzulin-kezelt diabéteszes (ID) patkányok különböző bélszakaszaiban. ***p<0,001 (kontrollhoz viszonyítva), 
ooop<0,001 (D és ID között) (Bódi és mtsai., 2012, nyomán). 
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7. ábra A kapilláris endotheliumot körülvevő bazális membrán távolsága az endotheliumtól kontroll (K), 

diabéteszes (D) és inzulin-kezelt diabéteszes (ID) patkányok különböző bélszakaszaiban. **p<0,01; 

***p<0,001 (kontrollhoz viszonyítva), ooop<0,001 (D és ID között) (Bódi és mtsai., 2012, nyomán). 

Munkacsoportunk azt is leírta, hogy diabétesz során a bél mikroflórája a nitrerg 

myentericus neuronok sérüléséhez és a mesenterialis kapillárisok károsodásához hasonlóan 

bélszakasz-specifikus változásokat mutatott (Wirth és mtsai., 2014). A STZ-kezelt 

diabéteszes állatok duodenumában nem volt szignifikáns különbség a baktériumok 

összetételében a kontroll csoporthoz viszonyítva, ezzel szemben az ileumban és a colonban 

a mikrobióta összetétele változatos mintázatot mutatott diabétesz hatására. Diabéteszes 

ileumban a Proteobaktériumok közé tartozó patogén Klebsiella nemzetség nagymértékű 

invázióját figyeltük meg, ami kapcsolatban állhat a diabétesz során kialakuló gyulladásos 

folyamatokkal és a patológiás mikrokörnyezet kialakulásával (Wirth és mtsai., 2014). 

I. 6. A bazális membrán jellemzői 

A BM bonyolult és magasan szervezett extracelluláris mátrix (ECM), mely számos 

sejttípussal érintkezik, többek között epithel-, endothel-, izom-, ideg- vagy zsírsejttel 

egyaránt (Glentis és mtsai., 2014; Sekiguchi és Yamada, 2018). A BM számos biológiai 

funkcióval rendelkezik, elősegíti a sejtek kapcsolódását, illetve migrációját, növekedését, 

differenciációját és a szövetek regenerációját is (Podestá és mtsai., 1997; Perry és mtsai., 

2006; LeBleu és mtsai., 2007; Bonnans és mtsai., 2014). Az ereket körülvevő BM egy 

szelektív permeabilitási barrierként működik, fontos szerepe van a transzendotheliális 
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transzport szabályozásában, a kapillárisok integritásának megőrzésében, valamint 

mechanikai támaszt és stabilitást biztosít (Lieleg és Ribbeck, 2011; Nair és mtsai., 2012; 

Glentis és mtsai., 2014). A transzendotheliális transzport során kétirányú anyagtranszport 

valósul meg a vér és a szövetek között, azáltal, hogy a különböző makromolekulák 

transzcitózissal keresztüljutnak az endothelsejteken. Ez a folyamat nélkülözhetetlen a 

szervezet homeosztázisának fenntartásához (Simionescu és mtsai., 2002). 

A BM fő alkotói olyan ECM molekulák, mint a IV-es típusú kollagén, a 

glikoproteinek közé tartozó laminin fehérjecsalád, a fibronektin, az entaktin, valamint a 

proteoglikánok, mint például a perlekán (Timpl, 1996; LeBleu és mtsai., 2007). Ezek a 

makromolekulák együttesen egy komplex hálózatot hoznak létre (8. ábra). A IV-es típusú 

kollagén főként a BM-ban található meg, szerkezetét tekintve egy triplahelikális molekula 

(Khoshnoodi és mtsai., 2008). A laminin egy kereszt alakú heterotrimer molekula, aktivitása 

révén a sejtek képesek egymással kapcsolódni (Aumailley, 2013). 

 

8. ábra A bazális membránt alkotó komponensek és elhelyezkedésük sematikus ábrázolása (Arends és Lieleg, 

2016, nyomán). 

A IV-es típusú kollagén és a laminin egyedileg, önszervező képességük révén 

képesek szuprastruktúrákká alakulni. Mindkét hálózat létfontosságú a BM stabilitásához 

(Miner és mtsai., 2004; Pöschl és mtsai., 2004), de nem lépnek kölcsönhatásba egymással. 
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Ezzel szemben mindkét molekula képes kötődni mind a BM-specifikus perlekánhoz, mind 

pedig a glikoproteinek közé tartozó entaktinhoz. Ennek következtében a perlekán és az 

entaktin keresztkötőként működik a két hálózat között, növeli azok stabilitását, fenntartva a 

BM komplex architektúráját (Mouw és mtsai., 2014). 

Az endotheliális BM megvastagodása a kapilláris endothelium diabéteszes 

sérülésének az első morfológiai jele. A változás hátterében több folyamat is fontos szerepet 

játszhat. Egyrészt az ECM komponensek diabétesz hatására bekövetkező fokozott szintézise 

a BM megvastagodását eredményezheti, mely a kapillárisok permeabilitására is hatással 

lehet. Roy és mtsai. (1990) megállapították, hogy diabétesz következtében a retina 

endothelsejtjeinek BM-ja megvastagszik, mely során a BM alkotói közül főként a IV-es 

típusú kollagén, a laminin és a fibronektin halmozódik fel. Azt is megfigyelték, hogy a 

mátrix komponenseket összekapcsoló fibronektin szintézisének a hyperglykaemia miatti 

fokozódása hozzájárul a kapillárisok permeabilitásának növekedéséhez (Roy és mtsai., 

1996). Ugyanakkor a fibronektin szintézisének gátlása csökkentette az ereket körülvevő BM 

vastagságát, valamint az erek permeabilitását is a retinában (Roy és mtsai., 2003). 

Különböző modellekben szintén megfigyelték a IV-es típusú kollagén és a fibronektin, 

valamint egyéb mátrix komponensek, mint a laminin, az agrin és a tenaszcin magas 

vércukorszint által kiváltott túlzott mértékű expresszióját (Oshitari és mtsai., 2005; 

Chronopoulos és mtsai., 2011; Si és mtsai., 2013; To és mtsai., 2013; Roy és mtsai., 2015). 

Másrészt a tartósan fennálló hyperglykaemiás állapot miatt ezeknek a BM 

összetevőknek a csökkent lebomlása még jó glykaemiás kontroll mellett is megvastagodott 

BM-t eredményezhet. Bizonyított, hogy diabéteszes nefropátiában szenvedő patkányokban 

a csökkent metalloproteináz aktivitás elősegíti a IV-es típusú kollagén felhalmozódását a 

mátrixban (McLennan és mtsai., 2002). Takamiya és mtsai. (2013) szintén felgyorsított 

mátrix felhalmozódást figyeltek meg a metalloproteináz knockout egerekben. 

Összességében az ECM molekulák felhalmozódása és/vagy a mátrix komponensek csökkent 

lebomlása hozzájárulhat az ECM dinamikus egyensúlyának felborulásához és a BM 

vastagodásához vezethet.  
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I. 7. A mátrix metalloproteinázok és a metalloproteináz szöveti inhibitorok 

Az ECM fehérjéket számos proteináz képes lebontani (Lu és mtsai., 2011). Közülük 

a metalloproteinázok a legfontosabbak az ECM átrendeződésének szabályozásában. A 

mátrix metalloproteináz (MMP)-ok kalcium-függő, cinket tartalmazó endopeptidázok 

(Verma és Hansch, 2007; Nair és mtsai., 2012). A MMP családnak több mint 20 tagja van 

gerincesekben, többségük háromdoménes struktúrával, valamint különböző ECM és egyéb 

targetekkel rendelkezik (Page-McCaw és mtsai., 2007). 

Az emlős MMP-oknak konzervált doménszerkezetük van (9. ábra). Az enzimek 

inaktív zimogénekként szintetizálódnak, azaz rendelkeznek egy autoinhibitoros pro-

doménnel. Katalitikus doménjükben található egy konzervált cink-kötő motívum. A pro-

domén eltávolítását követően az aktív centrum elérhetővé válik a katalízis számára, ezáltal 

az enzim aktívvá válik. Számos MMP rendelkezik egy további, úgynevezett hemopexin-

szerű doménnel, melynek a szubsztrát felismerésben van szerepe. A metalloproteináz szöveti 

inhibitor (TIMP; tissue inhibitor of metalloproteinase)-ok képesek nem-kovalens 

komplexeket képezni a katalitikus doménnel, ezáltal gátolják az enzimaktivitást (9. ábra; 

Nguyen és mtsai., 2016). 

 

9. ábra A mátrix metalloproteináz (MMP)-ok három formában léteznek: (1) az inaktív pro-MMP (zimogén), 

amely tartalmazza a pro-domént, (2) az aktív MMP, a pro-domén enzimatikus eltávolítását és az aktív 

centrumban elhelyezkedő Zn2+ ion felfedését követően alakul ki, valamint (3) az inaktív forma, mely a TIMP-

ral képez komplexet (Nguyen és mtsai., 2016, nyomán). 
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A MMP-ok nemcsak proteináz aktivitással bírnak, hanem más alapvető funkciókban 

is szerepet játszanak, például apoptotikus molekulák felszabadításában, citokinek 

inaktiválásban, sejtproliferációban és differenciálódásban, angiogenezisben és a 

gazdaszervezet védekezésében (Page-McCaw és mtsai., 2007; Van Lint és Libert, 2007; 

Kessenbrock és mtsai., 2010; Lu és mtsai., 2011). 

A MMP-ok többféle módon csoportosíthatóak, például aminosav szekvencia 

homológia, szerkezet, valamint szubsztrát-specifitás alapján. Szubsztrát-specifitásuk alapján 

a MMP-ok az alábbi osztályokba sorolhatóak: kollagenázok, zselatinázok, sztromelizinek és 

a membrán-típusú MMP-ok (Murray, 2001). A kollagenázok, a zselatinázok és a 

sztromelizinek osztályába csak szekretált, vagy „oldható” enzimek tartoznak, míg a 

membrán-típusú MMP-ok a sejtfelszíni membránhoz kötődnek. 

A zselatinázok osztályába tartozó MMP2 (zselatináz A) és a MMP9 (zselatináz B) 

egyaránt képes lebontani a BM-t alkotó kollagént (Lin és mtsai., 2007). A MMP9 a 

legnagyobb és legkomplexebb enzim a MMP családon belül (Kowluru, 2010), mely számos 

sejtszintű funkcióban részt vesz, beleértve a proliferációt, a differenciációt és az 

angiogenezist (Dufour és mtsai., 2008). Ezt az enzimet sokféle sejttípus képes szekretálni, 

például makrofágok, simaizom- és endothelsejtek. A MMP9 az egyik legszélesebb körben 

vizsgált enzim, amely részt vesz az ECM lebontásában és anyagforgalmában. 

A MMP-ok szerepet játszanak a különböző szervekben megjelenő diabéteszes 

mikrovaszkuláris szövődmények kialakulásában (Abreu és de Brito Vieira, 2016). Kowluru 

(2010) STZ-indukált diabéteszes patkányokban megfigyelte, hogy a MMP9 hyperglykaemia 

által kiváltott aktiválása felgyorsítja a retina apoptotikus folyamatait. Más megfigyelések 

szerint a megemelkedett MMP9 expresszió összefüggésben áll a diabéteszes nefropátia 

kialakulásával és progressziójával is (Li és mtsai., 2014; Xu és mtsai., 2014; Singh és mtsai., 

2018). Diabéteszes körülmények között a MMP-ok expresszióját a magas glükózszint és a 

reaktív oxigén fajták befolyásolják (Xu és mtsai., 2014). Ezenkívül a TIMP-ok 

kulcsfontosságúak a MMP-ok optimális proteolitikus aktivitásának meghatározásában 

(Brew és Nagase, 2010). A TIMP család négy tagja közül a TIMP1 képes leghatékonyabban 

gátolni a legtöbb MMP-t (Arpino és mtsai., 2015). A TIMP-ok direkt módon, azaz 

közvetlenül képesek korlátozni a MMP-függő mátrix proteolízist vagy indirekt módon, azaz 

közvetve elősegítik az ECM felhalmozódást (Arpino és mtsai., 2015). 

Az enterális ganglionokat egy-egy folyamatos BM veszi körül (Wilson és mtsai., 

1981; Gabella, 1982), és ennek az ECM-lemeznek a komponensei nem hatolnak be az 

enterális ganglionok belsejébe (Bannerman és mtsai., 1986). Számos tanulmány vizsgálta az 
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ECM összetételét és változásait a bélfalban a fejlődés során, az enterális ganglionok 

kialakulására gyakorolt hatása miatt (Payette és mtsai., 1988; Nagy és mtsai., 2018; 

Kostouros és mtsai., 2020). A megfelelő mátrixösszetétel elengedhetetlen az enterális 

ganglionok és a fiziológiás idegrost funkciók kialakulásához (Hill, 2009; Nagy és mtsai., 

2018). A különböző BM rendellenességek jelentőségét Hirschprung-kórban, azaz 

veleszületett vastagbéltágulat esetén vizsgálták, melynek oka a vastagbél veleszületett 

beidegzési zavara (Wedel és mtsai., 1999; Fujiwara és mtsai., 2018; Nakazawa-Tanaka, 

2018). A BM rendellenességeinek szerepe azonban kevésbé ismert más kóros 

folyamatokban, például a cukorbetegséggel kapcsolatos enterális neuropátiában. 

Azt feltételezzük, hogy az ECM dinamikus struktúrájának megváltozása 

hozzájárulhat a bélszakasz-függő diabéteszes neuropátiához. Mivel a szerkezeti és 

molekuláris változások hátterében álló mechanizmusok nem teljesen tisztázottak, ezért 

munkánk során a myentericus ganglionokat körülvevő BM vastagságát, valamint a MMP9 

és a TIMP1 expresszióját vizsgáltuk a myentericus ganglionokban, a ganglionok közelében 

futó kapillárisok endotheliumában és a simaizomban diabéteszes patkányok különböző 

bélszakaszaiban. 

I. 8. Szerotonin az emésztőrendszerben 

A 5-HT a biogén aminok családjába tartozó molekula. Ez a központi idegrendszer 

egyik legszéleskörűbben tanulmányozott neurotranszmittere, amely olyan fontos élettani és 

kórélettani folyamatokban játszik meghatározó szerepet, mint például az alvás, az étvágy, a 

szexuális aktivitás és a testhőmérséklet szabályozása, valamint a depresszió (Gershon, 

2013). A 5-HT fontos szerepei ellenére a központi idegrendszerben csak kis mennyiségben 

fordul elő, míg jelentősen nagyobb raktárát a bélcsatorna képezi (Li és mtsai., 2011). 

Elsőként Vittorio Erspamer (1937) izolálta a tápcsatornából az indolalkil-amint, amit 

enteraminnak nevezett. Rapport és mtsai. (1948a) szarvasmarha szérumból izoláltak egy 

érszűkítő vegyületet, amelynek a szerotonin elnevezést adták. A szerotonin szerkezetét 

Rapport és csoportja azonosította, mint 5-hidroxi-triptamin (Rapport és mtsai.,1948b; Page 

és mtsai., 1948). Erspamer és Asero 1952-ben bebizonyította, hogy az enteramin valójában 

az 5-hidroxi-triptamin. Miután felfedezték, hogy a 5-HT a központi idegrendszerben is jelen 

van és szintetizálódik (Twarog és Page, 1953), a perifériás szövetekben lokalizálódó 5-HT 

kutatása háttérbe szorult. 
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A 5-HT bioszintézise egy esszenciális aminosavból, az L-triptofánból történik (10. 

ábra). A szintézis első, sebesség-meghatározó lépéseként a triptofán egy hidroxiláció révén 

átalakul 5-hidroxi-triptofánná (5-HTP), amit a triptofán-hidroxiláz (TPH) enzim katalizál. 

Második lépésben az 5-HTP az aromás-aminosav-dekarboxiláz közreműködésével alakul 5-

hidroxi-triptaminná (Lovenberg és mtsai., 1967; Ichiyama és mtsai., 1970). A 5-HT 

rendszert szabályozó TPH enzimnek két izoformája van. A TPH1 főként a bél 

nyálkahártyájának enterokromaffin (EC; enterochromaffin) sejtjeiben lokalizálódik, míg a 

TPH2 a központi idegrendszerben és az entericus idegsejtekben található meg (Cote és 

mtsai., 2003; Walther és mtsai., 2003; Fidalgo és mtsai., 2013) A bélcsatornában 

felszabaduló 5-HT a vérbe, a környező szövetekbe és a bél lumenébe kerül (Jonnakuty és 

Gragnoli, 2008). A vérben lévő összes 5-HT vérlemezkékben szállítódik. Maguk a 

vérlemezkék nem szintetizálnak 5-HT-t (Morrissey és mtsai., 1977), de felveszik azt a 

keringésből (Hughes és Brodie, 1959; Lesurtel és mtsai., 2006). A vérben keringő 5-HT nem 

jut át a vér-agy gáton (Nakatani és mtsai., 2008), ezért az agyban és a perifériás szövetekben 

szintetizálódó 5-HT eltérő funkciókkal rendelkezik. A felszabadulás után a 5-HT a környező 

sejtekbe kerül a 5-HT reuptake transzporter segítségével. A 5-HT 5-hidroxi-indolecetsavvá 

való lebontását a mitokondriális monoamino-oxidáz-A végzi (10. ábra). Az 5-hidroxi-

indolecetsav biológiai funkcióval nem rendelkezik, a vizelettel kiürül a szervezetből (Shih 

és mtsai., 1999; Singh és mtsai., 1999). 

 

10. ábra A szerotonin bioszintézise és lebontása (Lv és Liu, 2017, nyomán).  
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A test teljes 5-HT tartalmának körülbelül 95%-a a bélben szintetizálódik, míg csupán 

a fennmaradó 5% termelődik az agyban. Kisebb mennyiségben a hasnyálmirigy szigetei 

(Kim és mtsai., 2010), az emlőmirigyek (Laporta és mtsai., 2013; Marshall és mtsai., 2014), 

a zsírszövet (Crane és mtsai., 2015) és a hízósejtek (Kushnir-Sukhov és mtsai., 2006) is 

képesek 5-HT előállítására. 

Bár az enterális 5-HT az utóbbi időben sokkal nagyobb figyelmet kapott, ezeknek a 

tanulmányoknak a többsége a nyálkahártya EC sejtjei által termelt 5-HT-ra koncentrált 

(Martin és mtsai., 2017; Young és mtsai., 2018), amely a test teljes 5-HT-tartalmának 

körülbelül 90% -át teszi ki. Az EC sejtekből származó 5-HT pleiotróp hatása révén számos 

funkcióval rendelkezik, beleértve a vérlemezke-aggregációban (Walther és mtsai., 2003), a 

GI motilitás (Keating és Spencer, 2010), a csontsűrűség (Yadav és mtsai., 2009), a máj 

regeneráció (Lesurtel és mtsai., 2006), valamint a gyulladásos folyamatok (Margolis és 

mtsai., 2014) szabályozásában betöltött szerepét. A 5-HT a glükóz homeosztázist, a máj 

glükoneogenezisét, a májból származó szabad zsírsavak mobilizációját és a fehér zsírszövet 

barna zsírszövetté alakulását is szabályozza (Crane és mtsai., 2015; Watanabe és mtsai., 

2010; Sumara és mtsai., 2012). Ezeknek a funkcióknak a révén a 5-HT szerepet játszik az 

anyagcsere szabályozásában (Martin és mtsai., 2017). 

Az enterális 5-HT-t azonban az ENS is szintetizálja. A 5-HT-IR idegsejtek, bár kis 

arányban, de jelen vannak a tápcsatornában, leírták jelenlétüket egerek vékonybelében (Qu 

és mtsai., 2008), tengerimalac ileumában (Costa és mtsai., 1996), valamint egerek 

nyelőcsövében (Hempfling és Neuhuber, 2012) egyaránt. Ezen idegsejtek fiziológiai szerepe 

a GI motilitásban ellentmondásos (Smith és mtsai., 2015; Spencer és mtsai., 2015). Ezek az 

ellentmondások egyrészt a különböző 5-HT receptorok (5-HTR) nagy számából adódnak 

(Mawe és Hoffman, 2013). Az eddig azonosított hét 5-HTR család közül öt a bélben is 

megtalálható, ezek a 5-HTR1, 5-HTR2, 5-HTR3, 5-HTR4, 5-HTR7 és altípusaik (Shajib és 

Khan, 2015). Másrészt a 5-HT-IR idegsejteknek kiterjedt projekciói vannak. Hempfling és 

mtsai. (2012) immunhisztokémiai vizsgálataikkal 5-HT-IR idegsejteket és 5-HT-IR 

idegrostokat mutattak ki myentericus ganglionokban, motoros véglemezekben, a lamina 

muscularis mucosae-ban és erekben egerek nyelőcsövében. Okamoto és mtsai. (2014) azt 

találták, hogy egerek colonjában a 5-HT-IR myentericus neuronoknak kiterjedt projekciói 

vannak a myentericus és a submucosus plexusban, valamint az intramuszkuláris és 

submucosus Cajal-féle interstitialis sejtek és a submucosus arteriolák felé. Ezenkívül a 5-

HT-IR neuronok számos varikozitáson keresztül létesítenek kapcsolatot egymással, a 

legtöbb nNOS-IR neuronnal és gliasejtekkel egér colonban. Ez a sokféle projekciós célpont 
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arra utal, hogy ezek az idegsejtek nemcsak interneuronként vagy szenzoros neuronként 

működnek, hanem motoros neuronokként is, amelyek beidegzik a Cajal-féle interstitialis 

sejteket és az ereket. Továbbá ez a tanulmány arra enged következtetni, hogy a 5-HT-IR 

myentericus idegsejtek összehangolják a motilitást a szekrécióval és a vér áramlásával a 

colonban (Furness és Costa, 1982). 

Számos bizonyíték alátámasztja, hogy a 5-HT fontos szerepet játszik a bél 

kórélettanában. A 5-HT jelátvitel megváltozik divertikuláris betegségben (Banerjee és 

mtsai., 2007), irritábilis bél szindrómában (Faure és mtsai., 2010), Hirschsprung-kórhoz 

társuló enterocolitisben (Coyle és mtsai., 2016) és autizmus spektrum zavarban (Israelyan 

és Margolis, 2018; Colle és mtsai., 2020) szenvedő páciensekben. Ezenkívül a 5-HTR3-nak 

és a 5-HTR4-nek, valamint a 5-HT szintézis sebességkorlátozó enzimjének, a TPH-nak a 

befolyásolása a GI motilitási rendellenességek kezelésének terápiás célpontja lehet (Mawe 

és Hoffman, 2013). Továbbá szelektív 5-HTR4 agonistákat vizsgálnak, mint új prokinetikus 

szerek a diabéteszes gastroparesis kezelésében (Camilleri, 2016). 

Bár a diabéteszes betegek gyakran szenvednek különböző GI rendellenességekben 

(Du és mtsai., 2018), keveset tudunk a 5-HT-IR entericus neuronok bélszakasz-specifikus 

változásairól hyperglykaemiás állapotban vagy inzulinnal kezelt cukorbetegségben. Lincoln 

és mtsai. (1984) azt találták, hogy az ileumban és a colonban a 5-HT-IR idegsejteket régió-

függő módon befolyásolja a hyperglykaemia. Gorio és mtsai. (1992) preventív hatásúnak 

találták az inzulinkezelést a neurokémiai változásokban alloxán-indukálta diabéteszes 

bélben. Martins-Perles és mtsai. (2019) STZ-indukált diabéteszes patkányok jejunumában a 

5-HT-IR sejtek számának növekedését mutatták ki a nyálkahártya villusaiban és a 

kriptákban. Ezzel szemben a nyálkahártya lamina propria rétegében a 5-HT-IR sejtek 

számának csökkenését figyelték meg. 

Ahhoz, hogy tisztázzuk a szerotonerg neuronok szerepét a diabéteszes motilitási 

rendellenességekben, munkánk során meghatároztuk a 5-HT-IR neuronok számát kontroll, 

diabéteszes és inzulin-kezelt diabéteszes patkányok különböző bélszakaszaiból származó 

myentericus ganglionokban.  
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II. CÉLKITŰZÉSEK 

A feltételezésünk az, hogy a diabétesz hatására bekövetkező BM megvastagodásának 

és az entericus neuronok, valamint mikrokörnyezetük sérülésének hátterében az ECM 

komponensek megváltozott expressziója állhat. Munkánk első részében célul tűztük ki a 

myentericus ganglionokat körülvevő BM vastagságának, valamint az ECM komponensek 

lebontásában résztvevő MMP9 és TIMP1 molekulák expressziójának a vizsgálatát. 

Kíséleteinkhez STZ-indukált krónikus diabéteszes patkánymodellt használtunk. A 

hyperglykaemia kiváltása után 10 héttel fluoreszcens immunhisztokémiai, 

elektronmikroszkópos morfometriai, posztembedding immunhisztokémiai és molekuláris 

biológiai módszerekkel a következő kérdésekre kerestük a választ: 

II. I. Az ECM vizsgálata a bélfalban  

II. I. 1. A ganglionális BM elektronmikroszkópos morfometriai vizsgálata 

Van-e különbség a myentericus ganglionokat körülvevő BM vastagságában a 

kontroll, a diabéteszes és az inzulin-kezelt diabéteszes kísérleti csoport között? 

Megfigyelhetünk-e bélszakasz-specifikus változásokat a myentericus ganglionokat 

körülvevő BM vastagságában? 

II. I. 2. A MMP9 és a TIMP1 vizsgálata 

II. I. 2. 1. A MMP9 és a TIMP1 expressziójának kvantitatív vizsgálata a különböző 

bélszakaszokból származó myentericus ganglionokban, a myentericus ganglionok 

közelében futó kapillárisok endotheliumában és a simaizomban 

Mutat-e kvantitatív különbséget az ECM lebontásában résztvevő molekulák 

expressziója a kontroll állatok különböző bélszakaszaiból származó 

- myentericus ganglionokban, 

- mesenterialis kapillárisokban, 

- bélfal simaizomzatában? 

Hogyan változik a MMP9 és a TIMP1 molekulák kifejeződése a myentericus 

ganglionokban, a kapillárisok endotheliumában és a simaizomban krónikus hyperglykaemia, 

valamint azonnali inzulinkezelés hatására? 
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II. I. 2. 2. A MMP9/TIMP1 arány kvantitatív vizsgálata a myentericus ganglionokban 

Hogyan változik a MMP9/TIMP1 arány a különböző bélszakaszokból származó 

myentericus ganglionokban a kontroll, a diabéteszes és az inzulin-kezelt diabéteszes 

állatcsoportban? 

Megfigyelhetünk-e bélszakasz-specifikus változásokat a myentericus ganglionokban 

a MMP9/TIMP1 arányt tekintve? 

II. I. 2. 3. A mmp9 és a timp1 mRNS expressziójának molekuláris vizsgálata 

Hogyan változik a mmp9 és a timp1 mRNS expressziója a különböző 

bélszakaszokból és csoportokból készített szöveti homogenizátumokban? 

 

A diabéteszes pácienseknél gyakran előfordulnak különböző gasztrointesztinális 

tünetek, melyek hátterében legtöbbször motilitási rendellenességek állnak. Ezen 

rendellenességek hátterének megértése céljából munkánk második részében az entericus 

neuronok egy kisebb, de annál fontosabb szubpopulációját, a bélmozgások szabályozásában 

fontos 5-HT-IR neuronokat vizsgáltuk kontroll, diabéteszes és inzulinnal kezelt diabéteszes 

patkányok különböző bélszakaszaiból származó myentericus ganglionokban. Az alábbi 

kérdésekre kerestük a választ: 

II. II. A szerotonerg myentericus neuronok kvantitatív fluoreszcens 

immunhisztokémiai vizsgálata a bélcsatorna különböző szakaszaiban 

II. II. 1. A 5-HT-IR myentericus neuronok összneuronszámhoz viszonyított arányának 

vizsgálata 

Mutat-e különbséget a 5-HT-IR myentericus neuronok összneuronszámhoz 

viszonyított aránya a kontroll állatok különböző bélszakaszaiban? 

Hogyan változik a szerotonerg myentericus neuronok aránya a diabéteszes és az 

inzulin-kezelt diabéteszes patkányok különböző bélszakaszaiban? 

Megfigyelhető-e régió-specifikus változás a 5-HT-IR myentericus neuronok 

összneuronszámhoz viszonyított arányában? 
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II. II. 2. A szerotonerg neuronokat tartalmazó myentericus ganglionok arányának és 

az ezekben előforduló 5-HT-IR neuronok számának a vizsgálata 

Mutat-e különbséget a 5-HT-IR myentericus neuronok gangliononkénti száma, a 

szerotonerg neuronokat tartalmazó ganglionok aránya és az ezekben előforduló 5-HT-IR 

neuronok gangliononkénti száma a kontroll állatok különböző bélszakaszaiban? 

Hogyan változik a 5-HT-IR myentericus neuronok gangliononkénti száma, a 

szerotonerg neuronokat tartalmazó ganglionok aránya és az ezekben előforduló 5-HT-IR 

neuronok gangliononkénti száma a diabéteszes és az inzulin-kezelt diabéteszes állatcsoport 

különböző bélszakaszaiban?  
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III. ANYAGOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

A kísérleti állatok tartása és felhasználása az Európai Uniós etikai előírásoknak 

(2010/63/EU), valamint a magyar törvényi szabályozásnak (XXVIII/1998, 243/1998) és a 

Kormány rendeletének (40/2013. II. 14.) megfelelően, a Szegedi Tudományegyetem 

Munkahelyi Állatjóléti Bizottságának hozzájárulásával, a Megyei Élelmiszerlánc-

Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság engedélyével (XX/1487/2014 és 

XX/1636/2019) történt. 

III. I. A myentericus ganglionokat körülvevő BM-nak, valamint a MMP9 

és a TIMP1 expressziójának a vizsgálata 

III. I. 1. Krónikus diabéteszes patkánymodell előállítása 

A kísérleteink során 200-300 g tömegű fiatal felnőtt, hím Wistar patkányokat (Crl:WI 

BR; Toxi-Coop Zrt.) használtunk. Az állatokat random módon kontroll (n=4), STZ-indukált 

kezeletlen diabéteszes (n=4) és inzulin-kezelt diabéteszes (n=4) csoportra osztottuk. A 

hyperglykaemiát egyszeri, intraperitonealis STZ injekcióval (Sigma-Aldrich) indukáltuk. A 

STZ-t fiziológiás sóoldatban feloldva, 60 mg/testtömeg kg-os dózisban alkalmaztuk (Izbéki 

és mtsai., 2008; Bódi és mtsai., 2012). A STZ-kezelést követően 48 óra elteltével a 

farokvénából vért vettünk, melyből vércukor-koncentrációt mértünk (Accu-Chek® Active, 

Roche Diabetes Care GmbH, Germany, vércukormérő készülék). A kísérleti állatokat akkor 

tekintettük diabéteszesnek, mikor a vércukor-koncentrációjuk 18 mM fölé emelkedett. 

Ekkor a hyperglykaemiás patkányok egy csoportjánál azonnali inzulinkezelést kezdtünk el. 

Az állatok az inzulint (Humulin M3, Eli Lilly Nederland) subcutan injekció formájában 

naponta két dózisban (2 NE délelőtt és 2 NE délután) kapták. 

A kezelésekhez használt inzulin mennyiségét a vércukor-koncentráció rendszeres 

ellenőrzése mellett, az állatok aktivitásának figyelembevételével állítottuk be. A kezeletlen 

diabéteszes és a kontroll csoportok állatai azonos mennyiségű fiziológiás sóoldatot kaptak 

szintén subcutan injekció formájában. A 10 hetes kísérleti periódus során a patkányok 

vércukorszintjét és testtömegét hetente mértük és ellenőriztük. Az állatokat a számukra 

kialakított szabványos III-as típusú műanyag ketrecekben tartottuk.  
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A patkányoknak a standard laboratóriumi táphoz (Farmer-Mix Kft.) és a vízhez a 

kísérletek teljes időtartama alatt szabad hozzáférést biztosítottunk. Az állatházban a napi 

ciklusuknak megfelelően 12:12 órás sötét-világos periódust biztosítottunk. 

III. I. 2. A bélcsatorna előkészítése mikroszkópos és molekuláris vizsgálatokhoz 

Tíz héttel a diabétesz kiváltása után a kísérleti állatokat feláldoztuk barbiturát 

túladagolással (150 mg/testtömeg kg pentobarbitál-nátrium, intravénás injekció). Ezt 

követően a patkányok hasüregét U-alakban felnyitottuk, a bélcsatornát teljes hosszában 

kiboncoltuk, majd foszfát pufferrel (PB; phosphate buffer; 0,05 M; pH=7,4) átmostuk. 

Ezután a vékonybél proximális (duodenum; a pylorustól 1 cm-re disztálisan) és disztális 

részéből (ileum; az ileo-coecalis junctiotól 1 cm-re proximálisan) vettünk mintákat, 

melyeket fluoreszcens mikroszkópos, kvantitatív elektronmikroszkópos és molekuláris 

biológiai vizsgálatokhoz készítettünk elő. 

A fluoreszcens mikroszkópos vizsgálatokhoz 2-3 mm széles béldarabokat 

(keresztmetszet) 4%-os paraformaldehidben (PFA) immerziósan fixáltunk egy éjszakán át 

4 °C-on. Ezt követően a mintákat folyékony paraffinba ágyaztuk. 

Az elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz a különböző bélszegmensek kis darabjait 

(2-3 mm, keresztmetszet) 2%-os PFA és 2%-os glutáraldehid oldatában (0,05 M PB-rel 

készült az oldat) immerziósan fixáltuk 4 °C-on egy éjszakán keresztül. Következő lépésként 

a mintákat PB-ban (0,05 M; pH 7,4) mostuk. 

A molekuláris vizsgálatokhoz a 3 cm hosszúságú bélmintákat a mesenterium mentén 

felvágtuk és kiterítettük. Ezt követően sztereomikroszkóp alatt jégen dolgozva, RNáz-

gátlóval tisztított eszközök segítségével eltávolítottuk a nyálkahártyát és az alatta levő 

submucosa réteget. A mintákat (myentericus plexus és a bélfal simaizom rétege) ezután 

folyékony nitrogénben lefagyasztottuk és a felhasználásig -80 °C-on tároltuk. 

III. I. 3. Bélminták előkészítése fluoreszcens mikroszkópos vizsgálatokhoz 

III. I. 3. 1. Paraffinba ágyazott metszetek készítése 

A mintákat felszálló koncentrációjú alkoholsorozatban (70%, 90%, 96%) és xilolban 

víztelenítettük, majd alacsony olvadáspontú (56 °C) paraffinban (Paraplast, Sigma) 

inkubáltuk egy éjszakán át (Leica TP1020 Szövetfeldolgozó automata). Az infiltrálódott 

mintákat paraffinba ágyaztuk (Leica HistoCore Arcadia H Paraffinozó állomás), és a 
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paraffin megszilárdulása után (Leica HistoCore Arcadia C Hűtőlap) Leica RM2245 típusú 

rotációs mikrotómmal 3,5 μm vastag metszeteket készítettünk. A deparaffináláshoz xilolt és 

csökkenő alkohol koncentrációjú oldatokat használtunk (Leica ST5010 Autostainer XL 

festőautomata). 

III. I. 3. 2. Fluoreszcens immunhisztokémia 

Ahhoz, hogy meghatározzuk a MMP9 és a TIMP1 immunreaktivitás jelenlétét a 

bélfalban, a deparaffinált metszeteken kettős jelöléses fluoreszcens immunhisztokémiai 

festéseket végeztünk minden vizsgált bélszakaszban és kísérleti csoportban. 

A Thermo Scientific Superfrost Ultra Plus® lemezekre (Thermo Fisher Scientific) 

helyezett metszeteket először egy hidrofób tollal (ImmEdge Hydrophobic Barrier PAP Pen 

H-4000, BioMarker) körülrajzoltuk és hagytuk megszáradni (3 perc). Ezt követően a 

mintákat 0,025% Triton X-100 (Sigma) tartalmú TRIS-pufferes sóoldattal (TBS) mostuk 

(2x5 perc), majd 2 órát blokkoltuk a nem specifikus kötőhelyeket szobahőmérsékleten 1% 

borjú szérum albumint (BSA) (Sigma) és 10% normál kecske szérumot (NGS) (Sigma) 

tartalmazó TBS-ban [0,05 g BSA, 0,5 ml NGS, 4,5 ml TBS (pH 7,4)]. A blokkolást követően 

a metszeteket az elsődleges szérumokban (1. táblázat) inkubáltuk 4 °C-on egy éjszakán át. 

1. táblázat Fluoreszcens immunhisztokémia során használt elsődleges szérumok és 

jellemzőik. 

Elsődleges 

antitest 
Gazda Hígítás 

Inkubáció ideje, 

hőmérséklete 
Gyártó 

anti-MMP9 egér 1:100 éjszakán át, 4°C Abcam 

anti-TIMP1 nyúl 1:50 éjszakán át, 4°C Santa Cruz Biotechnology 

 

 

Ezután a mintákat ismét 0,025% Triton X-100 tartalmú TBS-tal mostuk (2x5 perc). 

Ezt követően a metszeteket a másodlagos szérumokban (2. táblázat) inkubáltuk (1 óra, 

szobahőmérséklet). Az elsődleges és másodlagos antitesteket 1% BSA-t tartalmazó TBS-tal 

hígítottuk ki. Az immunfestés végén a mintákat TBS-tal alaposan mostuk (3x5 perc), majd 

a lemezekről szűrőpapírral óvatosan leitattuk a folyadékot. Az immunreakció specifitását 

minden esetben ellenőriztük. Ehhez a metszeteket az elsődleges antitest elhagyásával, csak 

a másodlagos antitestben inkubáltuk. A megfestett mintákat FluoromountTM Aqueous 
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Mounting Medium (Sigma-Aldrich) fedőanyaggal fedtük le, majd egy Axiocam 506 mono 

kamerával felszerelt Zeiss Imager Z.2 fluoreszcens mikroszkóppal digitális fényképeket 

készítettünk. 

2. táblázat Fluoreszcens immunhisztokémia során használt másodlagos szérumok és 

jellemzőik. 

Másodlagos antitest Hígítás 
Inkubáció ideje, 

hőmérséklete 
Gyártó 

anti-egér CyTM3 1:200 
1 óra, 

szobahőmérséklet 

Jackson ImmunoResearch 

Laboratories, Inc. 

anti-nyúl Alexa 

Fluor 488 
1:200 

1 óra, 

szobahőmérséklet 

Life Technologies Corporation, 

Molecular Probes, Inc. 

 

III. I. 4. Bélminták előkészítése transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz 

A különböző bélszakaszokból származó mintákat fixálás és mosás után 1%-os 

ozmium-tetroxid (OsO4) oldatban (0,1 M PB-rel készült az oldat) egy óráig utófixáltuk. A 

mintákat PB-ban mostuk (0,1 M; pH 7,4), majd felszálló alkoholsorozatban víztelenítettük. 

Az 50%-os, majd 70%-os alkohol oldattal való kezelés után a mintákat 5 percre uranil-

acetáttal telített 70%-os etanolba tettük, majd 96%-os etanolban, abszolút alkoholban és 

acetonban folytattuk a víztelenítést. Ezt követően a mintákat Embed812-be ágyaztuk 

(Electron Microscopy Sciences). 

Minden vizsgált bélszakaszból és kísérleti csoportból négy mintát ágyaztunk be. Az 

Embed812 blokkokból Reichert típusú ultramikrotómmal 70 nm-es ultravékony metszeteket 

készítettünk, melyeket Formvar-kezelt hártyás nikkel-rostélyokra tettünk (3 rostély/blokk). 

A kontrasztfestés Reynolds-féle módszerrel (1963) történt. A mintákat 20 percre uranil-

acetát (Merck) oldatcseppre helyeztük, majd desztillált vízzel mostuk, ezután 3 percre ólom-

citrát (Merck) oldatba tettük és ismét mostuk. Az ultravékony metszeteket JEOL JEM 1400+ 

típusú transzmissziós elektronmikroszkóppal vizsgáltuk.  
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III. I. 4. 1. Elektronmikroszkópos morfometriai vizsgálatok 

A myentericus ganglionokat körülvevő BM vizsgálatához bélszakaszonként és 

kísérleti csoportonként 12 myentericus ganglionról készítettünk montázs képeket 20000x-es 

nagyításon. A BM vastagságát a képekre helyezett adott méretű rácsozat (700x700 nm) 

segítségével random pontokon, a rácsvonalak metszéspontjaiban, a ganglionra merőlegesen 

mértük (11. ábra). A méréseket az AnalySIS 3.2 programmal (Soft Imaging System GmbH), 

valamint az ImageJ software (Wayne Rasband; National Institutes of Health) segítségével 

végeztük. 

 

11. ábra A myentericus gangliont (MG) körülvevő bazális membrán (BM) vastagságának (piros) mérése 

700x700 nm-es rácsozat segítségével. A reprezentatív transzmissziós elektronmikroszkópos montázs felvétel 

diabéteszes patkány ileumából készült. ECM: extracelluláris mátrix. Lépték: 500 nm  
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III. I. 4. 2. Kvantitatív posztembedding immunhisztokémiai vizsgálatok 

Ahhoz, hogy meghatározzuk a MMP9 és a TIMP1 molekulák denzitását, ultravékony 

metszeteken posztembedding immunhisztokémiai festéseket végeztünk mindegyik 

bélszakaszban és kísérleti csoportban. Az immunreakció egyes lépéseit humid légkörű Petri-

csészében, parafilmre helyezett cseppeken végeztük. 

A nikkel-rostélyokra helyezett metszeteket először 1%-os perjódsavban (9 perc), 

majd desztillált vízzel történő mosás (3x5 perc) után 2%-os nátrium-perjodátban (10 perc) 

inkubáltuk. Ismételt alapos mosást követően (3x5 perc) a metszeteket TBS-cseppekre (pH 

7,4) helyeztük (3x2 perc), majd 30 percet inkubáltuk 1%-os BSA-ban [0,05 g BSA, 5 ml 

TBS (pH 7,4)]. Desztillált vizes mosás (2x5 perc), majd újbóli TBS-kezelés után (2x3 perc) 

a rostélyokat az elsődleges szérumokban (3. táblázat) inkubáltuk szobahőmérsékleten egy 

éjszakán át. 

3. táblázat Posztembedding immunhisztokémia során használt elsődleges szérumok és 

jellemzőik. 

Elsődleges 

antitest 
Gazda Hígítás 

Inkubáció ideje, 

hőmérséklete 
Gyártó 

anti-MMP9 egér 1:50 
éjszakán át, 

szobahőmérséklet 
Abcam 

anti-TIMP1 nyúl 1:50 
éjszakán át, 

szobahőmérséklet 
Santa Cruz Biotechnology 

 

 

Az elsődleges antitestet minden esetben 1%-os BSA-nal hígítottuk ki. Ezután a 

metszeteket ismét TBS-cseppekre (2x10 perc) helyeztük, majd BSA-TRIS puffer oldatában 

inkubáltuk tovább [0,05 g BSA, 25 μl Tween-20, 5 ml TRIS (pH 7,6); 2x5 perc]. Ezt 

követően a rostélyokat a másodlagos szérumokban (4. táblázat) inkubáltuk (3 óra, 

szobahőmérséklet). A másodlagos antitesteket BSA-TRIS puffer oldatával hígítottuk ki. Az 

immunfestés végén a rostélyokat desztillált vízben alaposan mostuk (3x5 perc), majd 

szűrőpapírral óvatosan leitattuk. Az immunreakció specifitását minden esetben ellenőriztük. 

Ehhez a metszeteket az elsődleges antitest elhagyásával, csak az arany-konjugált másodlagos 

antitestben inkubáltuk.  
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4. táblázat Posztembedding immunhisztokémia során használt másodlagos szérumok és 

jellemzőik. 

Másodlagos antitest Hígítás 
Inkubáció ideje, 

hőmérséklete 
Gyártó 

anti-egér 

18 nm arany-

konjugált IgG 
 

1:20 
3 óra, 

szobahőmérséklet 
Jackson Immunoresearch 

anti-nyúl 

18 nm arany-

konjugált IgG 

1:20 
3 óra, 

szobahőmérséklet 
Jackson Immunoresearch 

 

 

A folyamat során az elsődleges és a másodlagos szérumon kívül minden felhasznált 

oldatot átszűrtünk (0,22 μm-es pórusméretű Millex GP filter, Sigma-Aldrich), az esetleges 

mikroszennyezések kivédése érdekében. A mintákat a III. I. 4. pontban leírtaknak 

megfelelően kontrasztoztuk, majd transzmissziós elektronmikroszkóppal vizsgáltuk. A 

MMP9 és a TIMP1 molekulát jelölő aranyszemcsék kvantitatív tulajdonságait a myentericus 

ganglionokban, a ganglionok közelében futó kapillárisok endotheliumában és a bélfal 

simaizom sejtjeiben határoztuk meg (12. ábra). A számolást 20000x-es nagyításon készült 

digitális képeken AnalySIS 3.2 program (Soft Imaging System GmbH), valamint ImageJ 

software (Wayne Rasband; National Institutes of Health) segítségével végeztük. 

Bélszakaszonként és kísérleti csoportonként 12 myentericus ganglionról, 11 jól orientált 

kapilláris teljes endotheliális profiljáról és a környező simaizomsejtek 11 látómezőnyi 

területéről montázsképeket készítettünk. A festődés intenzitását a vizsgált struktúrák 

egységnyi területére eső aranyszemcsék számában (db/µm2), azaz denzitásában fejeztük ki.  
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12. ábra Reprezentatív transzmissziós elektronmikroszkópos felvétel myentericus ganglionról (MG), a 

közelében futó mesenterialis kapillárisról és a simaizom rétegről kontroll patkány duodenumából készített 

ultravékony metszeten. EN: kapilláris endothelium, LU: kapilláris lumen, N: sejtmag, KSI: körkörös simaizom 

réteg, HSI: hosszanti simaizom réteg. Lépték: 2 μm 

III. I. 5. A mmp9 és a timp1 mRNS expressziójának meghatározása kvantitatív valós 

idejű polimeráz láncreakcióval 

A nyálkahártyától és az alatta elhelyezkedő submucosa rétegtől megfosztott, 

folyékony nitrogénben fagyasztva tárolt bélmintákból RNS-t izoláltunk, majd cDNS-t 

állítottunk elő reverz transzkripció (RT) alkalmazásával. Ezt követően kvantitatív valós idejű 

polimeráz láncreakciót (qRT-PCR; quantitative real-time polimerase chain reaction) 

végeztünk. 

III. I. 5. 1. RNS izolálás és egyes szálú cDNS szintézis 

A különböző bélszakaszokból származó fagyasztott mintákat részletekben 

hozzáadott RNA-Bee reagensben homogenizáltuk (Tel-Test, Inc.) és a gyártó által ajánlott 

protokollt követve össz-RNS-t izoláltunk. Az RNS koncentrációjának és tisztaságának 

megharározásához az RNS minták abszorbanciáját 260 és 280 nm-en mértük NanoDrop 

1000 UV/VIS spektrofotométerrel (Thermo Scientific). Az RNS koncentráció 
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meghatározásához az OD lA260 =40 μg/ml RNS összefüggést alkalmaztuk. Ha az A260/A280 

arány 1,9-nél nagyobb volt, akkor a mintát megfelelő tisztaságúnak tekintettük. 

Az RNS-ről RT-val egyszálú cDNS-t szintetizáltunk, templátként 2,5 μg össz-RNS-

t használtunk. Az RNS-t 90 °C-on denaturáltuk 500 pmol random hexamer (Sigma-Aldrich) 

jelenlétében, majd a reakció mixet kiegészítettük 200 pmol dNTP-tal (Thermo Scientific), 

200 U Maxima H Minus reverz transzkriptáz enzimmel (Thermo Scientific) és dH2O2-val 

20 l végtérfogatra. Ezután az oldatot 10 percig 37 °C-on, majd 45 percet 

52 °C-on inkubáltuk. A reakció leállításához az elegyet 65 °C-on 5 percig inkubáltuk. 

III. I. 5. 2. Kvantitatív valós idejű polimeráz láncreakció 

A patkány Mmp9 és Timp1 mRNS-ek kifejeződésének mértékét qRT-PCR 

segítségével határoztuk meg. A specifikus primer szekvenciákat (5. táblázat) a PubMed 

adatbázisban található szekvenciák alapján terveztük. A qRT-PCR-t Luminaris Color 

HiGreen Low ROX qPCR Master Mix (Thermo Scientific) reagenst használva, Applied 

Biosystems 7500 Real-Time PCR System (Life Technologies) segítségével végeztük. 

5. táblázat A kvantitatív valós idejű polimeráz láncreakció során alkalmazott primer 

szekvenciák. 

Vizsgált 

fehérje 

Referencia 

szekvencia kód 

Forward primer 

szekvencia 
Reverz primer szekvencia 

Mmp9 NM_031055 5’ ctctacacggagcacggcaacg 3’ 5’ cggtggtggcgcaccagcg 3’ 

Timp1 XM_006256608 5’ acaggtttccggttcgcctac 3’ 5’ ctgcaggcagtgatgtgcaa 3’ 

18S 

rRNS 
M10098 5’ gaaacggctaccacatccaagg 3’ 5’ ccgctcccaagatccaactacg 3’ 

 

 

A 95 °C-on 10 percig történő kezdeti denaturáció után 45 ciklust futtattunk végig a 

következő reakció körülményeket alkalmazva: 95 °C-on 15 másodperc, majd 63 °C-on 

30 másodprec. A reakció végén olvadási görbe analízis segítségével határoztuk meg a termék 

célgén-primer specificitást. 

A vizsgált mRNS-ek mennyiségének meghatározásához a 18 S riboszomális RNS-t 

használtuk, és a génexpressziót a 2ΔΔCt módszerrel számoltuk (Livak és Schmittgen, 2001). 
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III. I. 6. Statisztikai analízis 

Ahhoz, hogy felmérjük, milyen hatással van a hosszú távú hyperglykaemia és az 

azonnali inzulinkezelés az ECM molekulák lebontásában szerepet játszó MMP9 és TIMP1 

expressziójára a myentericus ganglionokban és azok mikrokörnyezetében, valamint a 

myentericus ganglionokat körülvevő BM vastagságára, az elektronmikroszkópos 

morfometria és immunhisztokémia, valamint a molekuláris biológiai vizsgálatok során nyert 

adatokat statisztikai analízisnek vetettük alá. A statisztikai elemzés során Kruskal-Wallis 

tesztet és Dunn-féle többszörös összehasonlítást (elektronmikroszkópos vizsgálatok), illetve 

egyfaktoros varianciaanalízist (ANOVA; analysis of variance) és Newman-Keuls tesztet (8. 

táblázat és qRT-PCR) végeztünk. A varianciaanalízis feltételei - a random mintavétel, a 

függetlenség és a varianciák homogenitása - teljesültek. Az eredmények elemzését a 

GraphPad Prism 7.0 (GraphPad Software) szoftver segítségével végeztük. A qRT-PCR 

reakciók statisztikai elemzését minden állatnál három példányban hajtottuk végre, hogy 

növeljük a mérések megbízhatóságát. A kapott eredményeket oszlopdiagramokon 

ábrázoltuk, az értékeket átlag ± szórás (SEM; standard error of mean) (elektronmikroszkópos 

vizsgálatok), valamint átlag ± szórás (SD; standard deviation) (40. ábra) formában tüntettük 

fel. A szignifikancia szintjét p<0,05 valószínűségi értékben határoztuk meg.  
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III. II. A szerotonerg myentericus neuronok fluoreszcens 

immunhisztokémiai vizsgálata 

III. II. 1. Krónikus diabéteszes patkánymodell előállítása 

Kísérleteinkhez 210-230 g tömegű fiatal felnőtt, hím Wistar patkányokat (Crl:WI 

BR; Toxi-Coop Zrt.) használtunk. 25 állatot random módon kontroll (n=10), STZ-indukált 

kezeletlen diabéteszes (n=7) és inzulin-kezelt diabéteszes (n=8) csoportra osztottunk. A 

krónikus diabéteszes állatmodellt az III. I. 1. pontban ismertetett módon állítottuk elő, de a 

korábbi állatmodelltől eltérően ez esetben az inzulin-kezelt diabéteszes állatcsoport délelőtt 

és délután is 3-3 NE inzulint (Humulin M3, Eli Lilly Nederland) kapott. 

III. II. 2. A bélcsatorna előkészítése mikroszkópos vizsgálatokhoz 

A 10 hetes kísérleti periódus leteltével az állatokat feláldoztuk cervicalis 

diszlokációval klorálhidrát anesztéziát alkalmazva (375 mg/testtömeg kg, intraperitonealis 

injekció), majd a teljes bélcsatornát kiboncoltuk és átmostuk a korábban ismertetett módon 

(III. I. 2. pont). Immunhisztokémiai vizsgálatainkhoz a duodenumból, az ileumból és a 

colonból vettünk 4 cm hosszúságú mintákat. A duodenális minták orális végét a pylorustól 

1 cm-re disztálisan, az ileális minták aborális végét az ileo-coecalis junctiótól 1 cm-re 

proximálisan, a colonból vett minták orális végét pedig attól 1 cm-re disztálisan határoztuk 

meg. A bélmintákat a mesenterium mentén felvágtuk, kiterítettük, majd 4%-os PFA-

oldatban (az oldat 0,1 M-os PB-rel készült; pH=7,4) 4 °C-on kifeszítve egy éjszakán át 

fixáltuk. 

III. II. 3. Bélminták előkészítése fluoreszcens mikroszkópos vizsgálatokhoz 

III. II. 3. 1. Whole-mount preparátumok készítése 

A fixálást követően a különböző bélszakaszokból származó mintákat PB-ban (0,05 

M; pH 7,4) mostuk (4x10 perc), majd bélnyúzat (whole-mount) preparátumokat 

készítettünk. Sztereomikroszkóp alatt eltávolítottuk a nyálkahártyát és az alatta lévő 

submucosa réteget. Ezután csipesz segítségével lehúztuk a körkörös simaizom réteget, így 

szabaddá vált a hosszanti simaizom réteg és a felszínén elhelyezkedő MP (Izbéki és mtsai., 

2008). 
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III. II. 3. 2. Fluoreszcens immunhisztokémia 

Ahhoz, hogy meghatározzuk a 5-HT-IR neuronok arányát az összneuronszámhoz 

viszonyítva, a különböző bélszakaszokból származó whole-mount preparátumokon kettős 

jelöléses fluoreszcens immunhisztokémiai festéseket végeztünk 5-HT és HuC/HuD pán-

neuronális marker használatával minden kísérleti csoportban. 

A whole-mount preparátumokat az immunjelölés előtt PB-ban (0,05 M; pH 7,4) 

mostuk (2x5 perc), majd 30 percen keresztül 0,1% BSA-t (Sigma-Aldrich), 10% NGS-ot 

(Sigma-Aldrich) és 0,3% Triton X-100-at (Sigma) tartalmazó PB-ban (0,05 M; pH 7,4) 

előinkubáltuk. A blokkolást követően a mintákat az elsődleges szérumokban (6. táblázat) 

inkubáltuk egy éjszakán át. Ezután a preparátumokat ismét PB-ban mostuk (3x10 perc), 

majd a másodlagos szérumokban (7. táblázat) inkubáltuk 2 órán át. 

6. táblázat Fluoreszcens immunhisztokémiai festések során használt elsődleges szérumok 

és jellemzőik. 

Elsődleges 

antitest 
Gazda Hígítás 

Inkubáció ideje, 

hőmérséklete 
Gyártó 

anti-5-HT nyúl 1:700 
éjszakán át, 

szobahőmérséklet 
Sigma-Aldrich 

anti-

HuC/HuD 
egér 1:50 

éjszakán át, 

szobahőmérséklet 

Invitrogen, 

Thermo Scientific 

 

 

7. táblázat Fluoreszcens immunhisztokémiai festések során használt másodlagos szérumok 

és jellemzőik. 

Másodlagos antitest Hígítás 
Inkubáció ideje, 

hőmérséklete 
Gyártó 

anti-nyúl Alexa 

Fluor 488 
1:200 

2 óra, 

szobahőmérséklet 

Life Technologies Corporation, 

Molecular Probes, Inc. 

anti-egér CyTM3 1:200 
2 óra, 

szobahőmérséklet 

Jackson ImmunoResearch 

Laboratories, Inc. 
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Az elsődleges és másodlagos antitesteket 0,1% BSA-t és 10% NGS-ot tartalmazó 

PB-ban hígítottuk ki. Az immunfestés végén a mintákat PB-ban alaposan mostuk (3x10 

perc). Minden inkubációs lépés szobahőmérsékleten történt. Az immunreakció specifitását 

minden esetben ellenőriztük. Ehhez a preparátumokat az elsődleges antitest elhagyásával, 

csak a másodlagos antitestben inkubáltuk. A megfestett whole-mount preparátumokat 

EverBriteTM Mounting Medium (Biotium) fedőanyaggal fedtük le, majd egy Axiocam 506 

mono kamerával felszerelt Zeiss Imager Z.2 fluoreszcens mikroszkóppal digitális 

fényképeket készítettünk. Ezt követően a digitális képeken megszámoltuk a 5-HT-IR és a 

HuC/HuD-IR idegsejteket, majd meghatároztuk a 5-HT-IR neuronok százalékos arányát az 

összneuronszámhoz viszonyítva (gangliononként). Állatonként két whole-mount 

preparátumot használtunk és minden kísérleti csoportban 100 myentericus ganglion 

vizsgálatára került sor. 

III. II. 4. Statisztikai analízis 

Ahhoz, hogy felmérjük a hyperglykaemiának és az inzulinkezelésnek, milyen hatása 

van a 5-HT-IR myentericus neuronokra, a fluoreszcens immunhisztokémiai vizsgálataink 

során nyert adatokat statisztikai analízisnek vetettük alá a III. I. 6. pontban ismertetett 

módon. A statisztikai elemzés során Kruskal-Wallis tesztet és Dunn-féle többszörös 

összehasonlítást (fluoreszcens mikroszkópos vizsgálatok), illetve egyfaktoros ANOVA-t és 

Newman-Keuls tesztet (9. táblázat) végeztünk. A kapott eredményeket oszlopdiagramokon 

ábrázoltuk, az értékeket átlag ± SEM formában tüntettük fel. A szignifikancia szintjét p<0,05 

valószínűségi értékben határoztuk meg.  
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IV. EREDMÉNYEK 

IV. I. A diabétesz hatása a ganglionális BM vastagságára, valamint a 

MMP9 és a TIMP1 molekulák expressziójára 

IV. I. 1. A kísérleti állatok testtömegének és vércukor-koncentrációjának változásai 

A munkánk során felhasznált patkányok testtömegét és vércukor-koncentrációját a 

kísérleti periódus elejétől a végéig folyamatosan nyomon követtük. A STZ-nal kezelt állatok 

mindegyike hyperglykaemiás lett, vércukor-koncentrációjuk szignifikánsan megemelkedett. 

A kezeletlen diabéteszes csoportban több mint négyszer magasabb vércukorszintet mértünk 

a kontroll állatokhoz képest (26,23±1,89 mM vs. 5,99±0,19 mM; p<0,0001). Az azonnali 

inzulinkezelés hatékonyan csökkentette a hyperglykaemiát. A naponta két dózisban 

alkalmazott inzulin a kontroll értékekhez közeli szinten tartotta a patkányok vércukor-

koncentrációját (8. táblázat). 

8. táblázat A kísérlet során felhasznált kontroll, STZ-indukált diabéteszes és inzulin-kezelt 

diabéteszes patkányok testtömeg-értékei és vércukor-koncentrációi (kezdeti vs. végső: 

**p<0,01, ****p<0,0001; végső kontrollhoz viszonyítva: °p<0,05, °°°°p<0,0001; végső D 

és végső ID között: #p<0,05, ####p<0,0001). Az adatokat átlag ± SEM formában tüntettük 

fel. 

 

Testtömeg (g) ± SEM Vércukor-koncentráció (mM) ± SEM 

kezdeti végső kezdeti végső (átlag) 

Kontroll 

(n=4) 
266±18,85 460,25±22,34**** 6,48±0,2 5,99±0,19 

Diabéteszes 

(n=4) 
274±17,11 382,5±17,69**, o 6,4±0,24 26,23±1,89****, oooo 

Inzulin-kezelt 

diabéteszes 

(n=4) 

274±15,36 457,25±29,33****, # 6,28±0,09 7,13±1,37
#### 
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A 10 hetes kísérlet során a diabéteszes állatok testtömege gyarapodott ugyan, de még 

így is szignifikánsan kisebb volt a kontroll állatokéhoz képest (382,5±17,69 g vs. 

460,25±22,34 g; p<0,05). Az inzulin-kezelt diabéteszes patkányok tömege a kontroll 

csoporthoz hasonlóan növekedett (8. táblázat). 

A diabéteszes állatokat a kísérlet időtartama alatt fokozott folyadékfelvétel és 

vizeletürítés, valamint csökkent aktivitás jellemezte. 

IV. I. 2. A myentericus ganglionokat körülvevő BM kvantitatív morfometriai 

vizsgálata 

A kontroll állatcsoportban a BM vastagsága nem különbözött szignifikánsan a 

vékonybél proximális és disztális részén (~34-36 nm), ugyanakkor a diabéteszes állatokban 

régió-specifikus megvastagodást mutatott. A ganglionális BM a diabéteszes patkányok 

ileumában szignifikánsan vastagabb volt a kontroll értékekhez képest (44,04±1,62 nm vs. 

34,85±1,11 nm; p<0,0001), ezzel szemben a duodenumban mért vastagság nem haladta meg 

a kontroll értékeket (13., 14. ábra). 

A BM hyperglykaemia hatására bekövetkező megvastagodását az ileumban az 

azonnali inzulinkezelés megakadályozta, ugyanakkor a BM szignifikánsan vékonyabb 

(26,98±0,93 nm; p<0,0001) volt ebben a régióban inzulinnal kezelt patkányokban 

(13., 14. ábra).  
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13. ábra Reprezentatív elektronmikroszkópos felvételek myentericus ganglionokról (MG) kontroll (K), 

diabéteszes (D) és inzulin-kezelt diabéteszes (ID) patkányok ileumából készített ultravékony metszeteken. 

ECM: extracelluláris mátrix, nyíl: bazális membrán. Lépték: 200 nm 
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14. ábra A myentericus ganglionokat körülvevő bazális membrán vastagsága kontroll (K), diabéteszes (D) és 

inzulin-kezelt diabéteszes (ID) patkányok különböző bélszakaszaiban. Az adatokat átlag ± SEM formában 

tüntettük fel. ****p<0,0001 (kontrollhoz viszonyítva), oooop<0,0001 (D és ID között). 

IV. I. 3. A MMP9 és a TIMP1 immunreaktivitás jelenlétének vizsgálata a bélfalban 

A kettős jelöléses fluoreszcens immunhisztokémiai vizsgálatok során MMP9 és 

TIMP1 immunreaktivitást tudtunk kimutatni a myentericus ganglionokban és a ganglionok 

környezetében (15. ábra). A fluoreszcens jelölés intenzitása változó volt a bélfal különböző 

struktúráiban. A legalacsonyabb intenzitást a ganglionokban detektáltuk, ennél magasabb 

volt a ganglionok közelében futó kapillárisokban és kifejezetten intenzív festődést figyeltünk 

meg a bélfal körkörös és hosszanti simaizom rétegében (15. ábra). 

 

15. ábra Reprezentatív fluoreszcens mikroszkópos felvétel myentericus ganglionról (MG) kontroll patkány 

ileumából készített paraffinba ágyazott metszeten MMP9-TIMP1 kettős jelöléses immunhisztokémiai festés 

után. A MMP9 immunreaktivitást piros szín (A), a TIMP1 immunreaktivitást zöld szín (B) jelöli és a C ábra a 

kettős jelölést mutatja. HSI: hosszanti simaizom réteg, KSI: körkörös simaizom réteg, nyíl: kapilláris. Lépték: 

20 μm 
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IV. I. 4. A MMP9 expressziójának kvantitatív vizsgálata a bélcsatorna különböző 

szakaszaiban 

IV. I. 4. 1. A MMP9 fiziológiás expressziójának vizsgálata a különböző 

kompartmentekben 

A MMP9 expresszióját posztembedding immunhisztokémiai módszerrel 

elektronmikroszkópos felvételeken határoztuk meg. A MMP9-et jelölő aranyszemcsék 

denzitását a myentericus ganglionokban, a myentericus ganglionok közelében futó 

kapillárisok endotheliumában és a simaizomsejtekben vizsgáltuk. 

A 18 nm-es aranyszemcséket a neuronális citoszolban és a sejtmagban, a neuronok 

perikaryonjának intracelluláris organellumaiban, a ganglionok neuropil régiójában, a 

caveoláris kompartmentekben, valamint az endotheliális és simaizomsejtek plazma 

membránjában egyaránt detektáltuk (16. ábra). 

 

 

16. ábra Reprezentatív elektronmikroszkópos felvételek kontroll duodenumból (A) és diabéteszes ileumból 

(B) származó myentericus ganglionokról, valamint a myentericus ganglionok közelében futó mesenterialis 

kapillárisról és simaizomsejtekről (SI) kontroll patkány duodenumából (C) készített ultravékony metszeteken 

MMP9 posztembedding immunhisztokémia után. P: perikaryon, N: sejtmag EN: kapilláris endothelium, LU: 

kapilláris lumen, kör: 18 nm-es, MMP9 molekulát jelölő aranyszemcse. Lépték: 500 nm (A), 500 nm (B), 

1 μm (C)  
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A myentericus ganglionokban a MMP9-et jelölő aranyszemcsék száma 

szignifikánsan magasabb volt a kontroll állatok ileumában a duodenumhoz viszonyítva 

(0,97±0,06 db/μm2 vs. 0,71±0,06 db/μm2; p<0,001; 17., 18. ábra). 

 

 

17. ábra Reprezentatív elektronmikroszkópos felvételek myentericus ganglionokról kontroll patkány 

duodenumából (KD) és ileumából (KI) készített ultravékony metszeteken MMP9 posztembedding 

immunhisztokémia után. kör: 18 nm-es, MMP9 molekulát jelölő aranyszemcse. Lépték: 500 nm 
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18. ábra A MMP9-et jelölő aranyszemcsék száma kontroll duodenumból (KD) és kontroll ileumból (KI) 

származó myentericus ganglionokban. Az adatokat átlag ± SEM formában tüntettük fel. ***p<0,001 (KD-hoz 

viszonyítva). 

A kontroll állatokban az aranyszemcsék denzitása a kapillárisok endotheliumában 

(19., 20. ábra) és a simaizomsejtekben (21., 22. ábra) nem mutatott ugyan szignifikáns 

különbséget a két vizsgát bélszakasz között, ugyanakkor az ileumban magasabb értékeket 

detektáltunk, mint a duodenumban. 

 

19. ábra Reprezentatív elektronmikroszkópos felvétel myentericus ganglion közelében futó mesenterialis 

kapilláris endotheliumáról (EN) kontroll (K) patkány duodenumából készített ultravékony metszeten MMP9 

posztembedding immunhisztokémia után. LU: kapilláris lumen, kör: 18 nm-es, MMP9 molekulát jelölő 

aranyszemcse. Lépték: 500 nm 
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20. ábra A MMP9-et jelölő aranyszemcsék száma kontroll duodenumból (KD) és kontroll ileumból (KI) 

származó kapillárisok endotheliumában. Az adatokat átlag ± SEM formában tüntettük fel. 

 

21. ábra Reprezentatív elektronmikroszkópos felvétel simaizomról kontroll (K) patkány duodenumából 

készített ultravékony metszeten MMP9 posztembedding immunhisztokémia után. N: sejtmag, kör: 18 nm-es, 

MMP9 molekulát jelölő aranyszemcse. Lépték: 500 nm 
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22. ábra A MMP9-et jelölő aranyszemcsék száma kontroll duodenumból (KD) és kontroll ileumból (KI) 

származó simaizomban. Az adatokat átlag ± SEM formában tüntettük fel.  
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IV. I. 4. 2. A MMP9 kifejeződése a diabéteszes és az inzulin-kezelt diabéteszes állatok 

különböző kompartmentjeiben 

A különböző kompartmentekben található MMP9 molekulát jelölő aranyszemcsék 

kvantitatív vizsgálata során bélszakasz-függő változásokat figyeltünk meg a különböző 

kísérleti csoportok között. 

Diabéteszes patkányok ileumában a MMP9-et jelölő szemcsék száma szignifikánsan 

csökkent a myentericus ganglionokban (23., 24. ábra), a kapilláris endotheliumban (25., 26. 

ábra), valamint a simaizomsejtekben (27., 28. ábra) a kontroll értékekhez viszonyítva. 

 

 

23. ábra Reprezentatív elektronmikroszkópos felvételek myentericus ganglionokról diabéteszes (D) és inzulin-

kezelt diabéteszes (ID) patkányok ileumából készített ultravékony metszeteken MMP9 posztembedding 

immunhisztokémia után. kör: 18 nm-es, MMP9 molekulát jelölő aranyszemcse. Lépték: 500 nm 
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24. ábra A MMP9-et jelölő aranyszemcsék száma a myentericus ganglionokban kontroll (K), diabéteszes (D) 

és inzulin-kezelt diabéteszes (ID) patkányok különböző bélszakaszaiban. Az adatokat átlag ± SEM formában 

tüntettük fel. **p<0,01 (kontrollhoz viszonyítva). 

A legnagyobb csökkenést a diabéteszes csoport endotheliumában figyeltük meg, ahol 

az aranyszemcsék egységnyi területre eső száma kevesebb, mint felére csökkent a kontroll 

csoportban számolt értékekhez képest (0,75±0,11 db/μm2 vs. 1,66±0,26 db/μm2; p<0,01; 25., 

26. ábra). A diabéteszes állatok myentericus ganglionjaiban (0,8±0,07 db/μm2 vs. 0,97±0,06 

db/μm2; p<0,01; 23., 24. ábra) és a simaizom sejtjeiben (0,73±0,13 db/μm2 vs. 1,05±0,05 

db/μm2; p<0,01; 27., 28. ábra) is jelentősen alacsonyabb volt az aranyszemcsék denzitása a 

kontroll értékekhez viszonyítva. 

Az azonnali inzulinkezelés az ileumban csak részben védte ki a MMP9 

expressziójának diabéteszes változását mindhárom vizsgált kompartmentben (23.-28. ábra). 

A diabéteszes és az inzulin-kezelt diabéteszes állatok duodenumában a myentericus 

ganglionokban (24. ábra), a kapilláris endotheliumban (26. ábra) és a simaizomban (28. ábra) 

a szemcsék denzitása csaknem megegyezett a kontroll csoportban mért denzitással.  
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25. ábra Reprezentatív elektronmikroszkópos felvételek myentericus ganglionok közelében futó mesenterialis 

kapillárisok endotheliumáról (EN) diabéteszes (D) és inzulin-kezelt diabéteszes (ID) patkányok ileumából 

készített ultravékony metszeteken MMP9 posztembedding immunhisztokémia után. LU: kapilláris lumen, kör: 

18 nm-es, MMP9 molekulát jelölő aranyszemcse. Lépték: 200 nm 

 

26. ábra A MMP9-et jelölő aranyszemcsék száma a kapilláris endotheliumban kontroll (K), diabéteszes (D) 

és inzulin-kezelt diabéteszes (ID) patkányok különböző bélszakaszaiban. Az adatokat átlag ± SEM formában 

tüntettük fel. *p<0,05; **p<0,01 (kontrollhoz viszonyítva).  
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27. ábra Reprezentatív elektronmikroszkópos felvételek simaizomról diabéteszes (D) patkányok 

duodenumából, valamint inzulin-kezelt diabéteszes (ID) patkányok ileumából készített ultravékony 

metszeteken MMP9 posztembedding immunhisztokémia után. kör: 18 nm-es, MMP9 molekulát jelölő 

aranyszemcse. Lépték: 500 nm 

 

28. ábra A MMP9-et jelölő aranyszemcsék száma a simaizomban kontroll (K), diabéteszes (D) és inzulin-

kezelt diabéteszes (ID) patkányok különböző bélszakaszaiban. Az adatokat átlag ± SEM formában tüntettük 

fel. **p<0,01 (kontrollhoz viszonyítva). 
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IV. I. 5. A TIMP1 expressziójának kvantitatív vizsgálata a bélcsatorna különböző 

szakaszaiban 

A TIMP1 meglehetősen alacsony, de régió-függő expressziót mutatott a különböző 

bélszakaszokból származó myentericus ganglionokban kontroll körülmények között. 

A myentericus ganglionokban a TIMP1-et jelölő aranyszemcsék száma 

szignifikánsan alacsonyabb volt a kontroll állatok ileumában a duodenumhoz viszonyítva 

(0,05±0,01 db/μm2 vs. 0,08±0,01 db/μm2; p<0,01; 29., 30. ábra). 

 

 

 

29. ábra Reprezentatív elektronmikroszkópos felvételek myentericus ganglionokról kontroll patkány 

duodenumából (KD) és ileumából (KI) készített ultravékony metszeteken TIMP1 posztembedding 

immunhisztokémia után. kör: 18 nm-es, TIMP1 molekulát jelölő aranyszemcse. Lépték: 200 nm 
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30. ábra A TIMP1-et jelölő aranyszemcsék száma kontroll duodenumból (KD) és kontroll ileumból (KI) 

származó myentericus ganglionokban. Az adatokat átlag ± SEM formában tüntettük fel. **p<0,01 (KD-hoz 

viszonyítva). 

Az aranyszemcsék fiziológiás denzitása sem a kapillárisok endotheliumában 

(31., 32. ábra), sem a simaizomsejtekben (33., 34. ábra) nem mutatott szignifikáns 

különbséget az egyes bélszakaszok között.  
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31. ábra Reprezentatív elektronmikroszkópos felvétel myentericus ganglion közelében futó mesenterialis 

kapilláris endotheliumáról (EN) kontroll (K) patkány duodenumából készített ultravékony metszeten TIMP1 

posztembedding immunhisztokémia után. LU: kapilláris lumen, N: sejtmag, kör: 18 nm-es, TIMP1 molekulát 

jelölő aranyszemcse. Lépték: 200 nm 

 

32. ábra A TIMP1-et jelölő aranyszemcsék száma kontroll duodenumból (KD) és kontroll ileumból (KI) 

származó kapilláris endotheliumban. Az adatokat átlag ± SEM formában tüntettük fel. 
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33. ábra Reprezentatív elektronmikroszkópos felvétel simaizomról kontroll (K) patkány ileumából készített 

ultravékony metszeten TIMP1 posztembedding immunhisztokémia után. kör: 18 nm-es, TIMP1 molekulát 

jelölő aranyszemcse. Lépték: 500 nm 

 

34. ábra A TIMP1-et jelölő aranyszemcsék száma kontroll duodenumból (KD) és kontroll ileumból (KI) 

származó simaizomban. Az adatokat átlag ± SEM formában tüntettük fel. 

Diabéteszes patkányokban a TIMP1-et jelölő szemcsék denzitása nem mutatott 

szignifikáns különbséget egyik vizsgált kompartmentben sem a kontroll értékekhez képest 

(36.-38. ábra).  
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Az azonnali inzulinkezelés szignifikánsan csökkentette az aranyszemcsék egységnyi 

területre eső számát a duodenum myentericus ganglionjaiban a kontroll értékekhez képest 

(0,04±0,00 db/μm2 vs. 0,08±0,01 db/μm2; p<0,001; 35., 36. ábra), ugyanakkor sem a 

kapilláris endothelimban (37. ábra), sem a simaizomsejtekben (38. ábra) nem eredményezett 

jelentős változásokat. 

 

 

35. ábra Reprezentatív elektronmikroszkópos felvételek myentericus ganglionokról kontroll (K) és inzulin-

kezelt diabéteszes (ID) patkányok duodenumából készített ultravékony metszeteken TIMP1 posztembedding 

immunhisztokémia után. kör: 18 nm-es, TIMP1 molekulát jelölő aranyszemcse. Lépték: 200 nm 
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36. ábra A TIMP1-et jelölő aranyszemcsék száma a myentericus ganglionokban kontroll (K), diabéteszes (D) 

és inzulin-kezelt diabéteszes (ID) patkányok különböző bélszakaszaiban. Az adatokat átlag ± SEM formában 

tüntettük fel. ***p<0,001 (kontrollhoz viszonyítva), ooop<0,001 (D és ID között). 

 

37. ábra A TIMP1-et jelölő aranyszemcsék száma a kapilláris endotheliumban kontroll (K), diabéteszes (D) 

és inzulin-kezelt diabéteszes (ID) patkányok különböző bélszakaszaiban. Az adatokat átlag ± SEM formában 

tüntettük fel. 
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38. ábra A TIMP1-et jelölő aranyszemcsék száma a simaizomban kontroll (K), diabéteszes (D) és inzulin-

kezelt diabéteszes (ID) patkányok különböző bélszakaszaiban. Az adatokat átlag ± SEM formában tüntettük 

fel.  
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IV. I. 6. A MMP9/TIMP1 arány kvantitatív változásai 

A MMP9/TIMP1 arány vizsgálata során régió-specifikus különbségeket figyeltünk 

meg a myentericus ganglionokban. 

A diabéteszes patkányok duodenumában a MMP9/TIMP1 arány változatlan maradt 

a kontroll értékekhez képest (39. ábra). Ugyanakkor a diabéteszes ileumban az arány 

csökkenése közel 50%-os volt a kontrollhoz viszonyítva (39. ábra). 

Az azonnali inzulinkezelés hatására a MMP9/TIMP1 arány több mint kétszerese volt 

a duodenumban, míg az ileumban hasonló volt a kontroll értékéhez viszonyítva (39. ábra). 

 

39. ábra A MMP9-et és a TIMP1-et jelölő aranyszemcsék aránya a myentericus ganglonokban kontroll (K), 

diabéteszes (D) és inzulin-kezelt diabéteszes (ID) patkányok különböző bélszakaszaiban. 

IV. I. 7. A mmp9 és a timp1 mRNS expressziójának kvantitatív vizsgálata 

A diabéteszes állatok különböző bélszakaszaiból készített 

szövethomogenizátumokban qRT-PCR technikával a mmp9 mRNS szintjének jelentős 

fokozódását detektáltuk. Krónikus hyperglykaemia hatására a mmp9 mRNS relatív szintje a 

duodenumban mintegy 5,5-szeresére emelkedett, míg az ileumból származó 

szövethomogenizátumban 7-szeres növekedést figyeltünk meg a kontroll csoporthoz 

viszonyítva (40. ábra).  
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Ezzel párhuzamosan a timp1 mRNS expresszió körülbelül 5-szörösére nőtt a 

diabéteszes állatok ileumából származó szövethomogenizátumban, ugyanakkor a 

duodenumban az mRNS mennyisége nem változott a kontroll csoporthoz viszonyítva 

(40. ábra). 

 

40. ábra A mmp9 és a timp1 mRNS relatív szintjének változása a diabéteszes patkányok különböző 

bélszakaszaiban a kontroll állatcsoporthoz viszonyítva. Az adatokat átlag ± SD formában tüntettük fel. 

***p<0,001; ****p<0,0001 (kontrollhoz viszonyítva).  
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IV. II. A diabétesz szerotonerg myentericus neuronokra gyakorolt hatása 

a bélcsatorna különböző szakaszaiban 

IV. II. 1. A kísérleti állatok testtömege és vércukor-koncentrációja 

A diabéteszes állatok vércukorszintje több mint négyszer magasabb volt a kontroll 

csoportban mért értékekhez viszonyítva (25,54±1,1 mM vs. 5,56±0,08 mM; p<0,0001). Az 

azonnali inzulinkezelés csökkentette ugyan a hyperglykaemiát, de a patkányok vércukor-

koncentrációja így is szignifikánsan magasabb volt a kontroll értékekhez képest (p<0,0001; 

9. táblázat). 

A 10 hetes kísérleti periódus végére a diabéteszes állatok testtömege szignifikánsan 

kisebb volt a kontroll csoportéhoz viszonyítva (344,4±15,97 g vs. 457,1±19,73 g; p<0,0001). 

Az inzulin-kezelt diabéteszes patkányok testtömege nagyobb mértékben gyarapodott, de 

még így is jelentősen alacsonyabb volt a kontroll értékekhez képest (p<0,001; 9. táblázat). 

A hyperglykaemiás állatokat a fokozott folyadékfelvétel és vizeletürítés mellett 

csökkent aktivitás is jellemezte a kísérleti periódus alatt. 

9. táblázat A kísérlet során felhasznált kontroll, STZ-indukált diabéteszes és inzulin-kezelt 

diabéteszes patkányok testtömeg-értékei és vércukor-koncentrációi (kezdeti vs. végső: 

*p<0,0001; végső kontrollhoz viszonyítva: °p<0,001, °°p<0,0001; végső D és végső ID 

között: #p<0,01, ##p<0,0001). Az adatokat átlag ± SEM formában tüntettük fel. 

 

Testtömeg (g) ± SEM Vércukor-koncentráció (mM) ± SEM 

kezdeti végső kezdeti végső (átlag) 

Kontroll 

(n=10) 
226,2±4,25 457,1±19,73* 5,46±0,36 5,56±0,08 

Diabéteszes 

(n=7) 
226,7±6,04 344,4±15,97*, oo 4,99±0,36 25,54±1,1*, oo 

Inzulin-kezelt 

diabéteszes 

(n=8) 

241,3±1,93 398±8,85*, o, # 4,85±0,14 13,75±1,0*, oo, ## 

  



65 
 

IV. II. 2. A szerotonerg myentericus neuronok kvantitatív vizsgálata a bélcsatorna 

különböző szakaszaiban 

IV. II. 2. 1. A szerotonerg myentericus neuronok fiziológiás eloszlása a különböző 

bélszakaszokban 

A szerotonerg myentericus neuronok kvantitatív változásait whole-mount 

preparátumokon, kettős jelöléses fluoreszcens immunhisztokémiai vizsgálatokkal követtük 

(41. ábra). A 5-HT-IR neuronok eloszlását (%-os arány) a HuC/HuD pánneuronális 

markerrel jelölt összneuronszámhoz viszonyítva határoztuk meg. 

 

41. ábra Reprezentatív fluoreszcens mikroszkópos felvétel myentericus ganglionról kontroll patkány 

colonjából származó whole-mount preparátumon 5-HT-HuC/HuD kettős jelöléses immunhisztokémiai festés 

után. Csillag: HuC/HuD-IR neuron, nyílhegy: 5-HT-IR myentericus varikozitás. Lépték: 20 μm 

A 5-HT-IR myentericus neuronok eloszlása nem mutatott szignifikáns különbséget 

a kontroll állatok különböző bélszakaszaiban (42., 43. ábra). A szerotonerg neuronok 

fiziológiás aránya 2-3% között változott: 2,42±0,35% a duodenumban, 2,45±0,33% az 

ileumban és 2,35±0,31% a colonban. 

Annak ellenére, hogy a 5-HT-IR myentericus neuronok aránya rendkívül alacsony 

volt, erős immunreaktivitást figyeltünk meg a neuronok nyúlványainak varikozitásaiban a 

myentericus plexuson belül (42. ábra). 
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42. ábra Reprezentatív fluoreszcens mikroszkópos felvételek myentericus ganglionokról kontroll patkányok 

duodenumából (A), ileumából (B) és colonjából (C) származó whole-mount preparátumon 5-HT-HuC/HuD 

kettős jelöléses immunhisztokémiai festés után. Csillag: HuC/HuD-IR myentericus neuron, nyílhegy: 5-HT-

IR myentericus varikozitás, nyíl: 5-HT-HuC/HuD kettősjelölt myentericus neuron. Lépték: 100 μm (A), 20 μm 

(B), 100 μm (C) 
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43. ábra A 5-HT-IR neuronok aránya kontroll duodenumból (KD), kontroll ileumból (KI) és kontroll colonból 

(KC) származó myentericus ganglionokban. Az adatokat átlag ± SEM formában tüntettük fel. 

IV. II. 2. 2. A szerotonerg myentericus neuronok aránya a diabéteszes és az inzulin-

kezelt diabéteszes állatok különböző bélszakaszaiban  

A diabéteszes patkányok myentericus ganglionjaiban a 5-HT-IR idegsejtek aránya 

minden vizsgált bélszakaszban magasabb volt a kontroll értékekhez viszonyítva 

(44., 45. ábra). 

A diabéteszes állatok dudenumában 2,5-szer magasabb volt a szerotonerg 

myentericus neuronok aránya a kontroll csoportban mért értékekhez képest (5,97±0,7% vs. 

2,42±0,35%; p<0,01). Több mint kétszeres különbséget figyeltünk meg a diabéteszes 

colonban is, ahol a százalékos arány 5,91±0,54% volt a kontrollok 2,35±0,31%-ához képest 

(p<0,0001). Ezzel szemben a diabéteszes állatok ileumában a 5-HT-IR idegsejtek aránya 

csak enyhén növekvő tendenciát mutatott a kontroll értékekhez viszonyítva (3,8±0,41% vs. 

2,45±0,33%) (45. ábra). 
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44. ábra Reprezentatív fluoreszcens mikroszkópos felvételek myentericus ganglionokról diabéteszes 

patkányok duodenumából (A), ileumából (B) és colonjából (C) származó whole-mount preparátumokon 5-HT-

HuC/HuD kettős jelöléses immunhisztokémiai festés után. Csillag: HuC/HuD-IR myentericus neuron, 

nyílhegy: 5-HT-IR myentericus varikozitás, nyíl: 5-HT-HuC/HuD kettősjelölt myentericus neuron. Lépték: 

100 μm (A), 20 μm (B), 50 μm (C) 
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45. ábra A 5-HT-IR neuronok aránya kontroll (K), diabéteszes (D) és inzulin-kezelt diabéteszes (ID) 

patkányok különböző bélszakaszaiból származó myentericus ganglionokban. Az adatokat átlag ± SEM 

formában tüntettük fel. **p<0,01; ****p<0,0001 (kontrollhoz viszonyítva), op<0,05; oooop<0,0001 (D és ID 

között). 

Az azonnali inzulinkezelés mindhárom vizsgált bélszakaszban megakadályozta a 

szerotonerg myentericus neuronok arányának diabéteszes változását és az értékeket a 

fiziológiáshoz közeli szinten tartotta (45., 46. ábra).  
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46. ábra Reprezentatív fluoreszcens mikroszkópos felvételek myentericus ganglionokról inzuli-kezelt 

diabéteszes patkányok duodenumából (A), ileumából (B) és colonjából (C) származó whole-mount 

preparátumokon 5-HT-HuC/HuD kettős jelöléses immunhisztokémiai festés után. Csillag: HuC/HuD-IR 

myentericus neuron, nyílhegy: 5-HT-IR myentericus varikozitás. Lépték: 20 μm 
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IV. II. 2. 3. A 5-HT-IR neuronokat tartalmazó myentericus ganglionok arányának és 

az ezekben előforduló szerotonerg neuronok mennyiségének a vizsgálata 

A kontroll csoportban a 5-HT-IR neuronok száma gangliononként rendkívül 

alacsony volt, 0,31±0,06 db és 0,46±0,1 db között változott a három vizsgált bélszakaszban 

(47. ábra). Továbbá a myentericus plexust alkotó ganglionoknak csak 25-30%-a tartalmazott 

szerotonerg idegsejteket (48. ábra). Fiziológiás körülmények között ezekben a 

ganglionokban kisszámú, csupán 1-2 db 5-HT-IR neuron volt megfigyelhető (49. ábra). 

A diabéteszes patkányok minden vizsgált bélszakaszában magasabb volt a 

szerotonerg idegsejtek gangliononkénti száma. Ez a különbség azonban csak a colonban volt 

szignifikáns (p<0,01), ahol a 5-HT-IR idegsejtek száma megduplázódott a kontroll 

értékekhez képest (1,05±0,14 db vs. 0,46±0,1 db; 47. ábra). A diabéteszes colonban a 

ganglionok 50%-a tartalmazott szerotonerg idegsejteket (48. ábra), és ezekben a 

ganglionokban átlagosan 2 db immunreaktív sejtet figyeltünk meg (49. ábra). A diabéteszes 

duodenumban a 5-HT-IR-sejteket tartalmazó ganglionokban a szerotonerg neuronok száma 

szignifikánsan magasabb volt a kontrollhoz viszonyítva (2,13±0,21 db vs. 1,25 ± 0,1 db; 

p<0,05) (49. ábra). 

Az azonnali inzulinkezelés minden vizsgálati szempontból hatásosnak bizonyult és 

az értékeket a kontollhoz közeli szinten tartotta. Ide tartozik a 5-HT-IR neuronok száma 

gangliononként (47. ábra), a szerotonerg idegsejteket tartalmazó myentericus ganglionok 

százalékos aránya (48. ábra) és a 5-HT-IR neuronok szerotonerg gangliononkénti száma 

(49. ábra).  
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47. ábra A 5-HT-IR neuronok száma kontroll (K), diabéteszes (D) és inzulin-kezelt diabéteszes (ID) patkányok 

különböző bélszakaszaiból származó myentericus ganglionokban. Az adatokat átlag ± SEM formában tüntettük 

fel. **p<0,01 (kontrollhoz viszonyítva), oop<0,01 (D és ID között). 

 

48. ábra A 5-HT-IR neuronokat tartalmazó myentericus ganglionok aránya kontroll (K), diabéteszes (D) és 

inzulin-kezelt diabéteszes (ID) patkányok különböző bélszakaszaiban. 
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49. ábra A 5-HT-IR neuronok száma kontroll (K), diabéteszes (D) és inzulin-kezelt diabéteszes (ID) patkányok 

különböző bélszakaszaiból származó 5-HT-IR neuronokat tartalmazó myentericus ganglionokban. Az adatokat 

átlag ± SEM formában tüntettük fel. *p<0,05 (kontrollhoz viszonyítva), op<0,05 (D és ID között).  
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V. EREDMÉNYEK MEGBESZÉLÉSE 

Az elmúlt évtizedekben számos eredmény született az ENS-t érintő, diabétesszel 

összefüggő strukturális, funkcionális és molekuláris elváltozások vizsgálata során, azonban 

a patológiás folyamatok hátterében álló molekuláris mechanizmusok még nem teljesen 

tisztázottak. 

Munkacsoportunk korábbi vizsgálatai során bizonyította, hogy STZ-nal kísérletesen 

indukált diabéteszes patkányokban a bélperisztaltika szabályozásában meghatározó 

jelentőségű nitrerg myentericus neuronok, valamint az entericus ganglionok oxigén- és 

tápanyagellátásában fontos szerepet játszó mesenterialis kapillárisok a bélcsatorna egyes 

szakaszaiban különböző mértékben sérülnek és az inzulinkezelésre is eltérően reagálnak 

(Izbéki és mtsai., 2008; Bódi és mtsai., 2012). Diabéteszes állatokban leírtuk a kapillárisok 

permeabilitásának szabályozásában meghatározó endotheliális BM bélszakasz-specifikus 

megvastagodását és az endothelsejtek közötti szoros kapcsolatok sérülését (Bódi és mtsai., 

2012). Kutatócsoportunk azt is megállapította, hogy a bélmikrobióta eltérő mértékben sérül 

a bélcsatorna különböző szakaszaiban diabétesz során (Wirth és mtsai., 2014; 2021), 

valamint, hogy a tartósan magas vércukorszint következtében a neuronok mikrokörnyezete 

is régió-specifikus károsodást szenved (Jancsó és mtsai., 2015; Chandrakumar és mtsai., 

2017). 

Feltételezzük, hogy a bélfalban olyan regionális molekuláris különbségek vannak, 

amelyek döntően hozzájárulnak az entericus neuronok és mikrokörnyezetük diabétesszel 

összefüggő bélszakasz-specifikus sérüléséhez. Ezért munkánk első részében STZ-nal 

indukált krónikus diabéteszes patkányok különböző bélszakaszaiban vizsgáltuk a 

myentericus ganglionokat körülvevő BM vastagságát, valamint a MMP9 és a TIMP1 

expresszióját a myentericus ganglionokban, a ganglionok közelében futó kapillárisok 

endotheliumában és a bélfal simaizmában. Munkánk második részében a GI motilitási 

rendellenességek hátterének megértése céljából megvizsgáltuk a hyperglykaemia és az 

inzulinkezelés régió-specifikus hatását az entericus neuronok egy kisebb, de feltételezésünk 

szerint annál fontosabb szubpopulációján, a 5-HT-IR myentericus neuronokon. 

V. 1. Kísérletesen indukált diabéteszes patkánymodell 

Egyetlen nagy dózisú STZ injekció a hasnyálmirigy béta-sejtjeinek gyors 

elvesztéséhez és egyidejű hyperglykaemiához vezet (King, 2012). A diabéteszes állatokra 
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jellemző fokozott folyadékfelvétel és vizeletürítés, valamint csökkent aktivitás a 

laboratóriumunkban előállított diabéteszes állatmodellen is megfigyelhető volt. 

Kísérleteinkben a STZ-indukált diabéteszes patkányokat hyperglykaemia és a testtömeg 

csökkent ütemű gyarapodása jellemezte. A diabéteszes patkányok vércukor-koncentrációja 

több mint négyszerese volt a kontroll állatokénak, míg az inzulin-kezelt állatok 

vércukorszintje a kontroll értékekhez közelített. A diabéteszes patkányoknál a 10 hetes 

kísérleti periódus alatt szignifikánsan kisebb testtömeg-növekedést figyeltünk meg a 

kontroll csoport értékeihez viszonyítva. 

A STZ által kiváltott cukorbetegség a diabéteszes neuropátia széles körben 

alkalmazott modellje, melyben az idegrostok mérete és vezetési sebessége csökken (Yarandi 

és Srinivasan, 2014). A GI neuropátia a tápcsatorna motilitási rendellenességeihez vezet. 

STZ-indukált diabéteszes rágcsálókban kimutatható többek között a folyadékok és a szilárd 

anyagok gyomorból történő késleltetett ürülése, a vékonybél túl gyors tranzitja és a vastagbél 

fokozott spontán aktivitása (Izbéki és mtsai., 2008; Ördög és mtsai., 2009). 

V. 2. A myentericus ganglionokat körülvevő BM diabétesszel összefüggő 

morfometriai változásai 

Elsőként írtuk le, hogy krónikus hyperglykaemia hatására patkánymodellben a 

myentericus ganglionokat körülvevő BM a vékonybél mentén regionálisan megvastagodott. 

A BM vastagsága több mint 25%-kal volt magasabb a diabéteszes ileumban a kontroll 

csoport értékeihez képest, míg a duodenumban nem mutatott szignifikáns különbséget. Ezen 

eredmények jól korrelálnak korábbi adatainkkal, ahol ugyanezt a diabéteszes állatmodellt 

használva az enterális ganglionok ellátásában fontos mesenterialis kapillárisok endotheliális 

BM-ját vizsgáltuk (Bódi és mtsai., 2012). A kapillárisok BM-jának megvastagodása és az 

endotheliumtól való elválása a GI traktus disztális részén kifejezett volt, ugyanakkor a 

diabéteszes állatok bélcsatornájának proximális részén, a duodenumban nem volt 

kimutatható (Bódi és mtsai., 2012). Ezek alapján feltételezzük, hogy az ileum érzékenyebb 

a diabétesz okozta károsodásra, mint a duodenum. Eredményeink összhangban állnak 

Sánchez és mtsai. (2000) munkájával is, mely szerint a diabéteszes patkányok 

vékonybelében megnövekedett az ECM fehérjék (laminin-1 és fibronektin) mennyisége, 

valamint a vékonybél simaizom sejtjeinek BM-ja megvastagodott. Továbbá több szerző is 

megfigyelte a perineurális sejtek BM-jának szignifikáns megvastagodását és a mielinizált 
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idegrostok elvesztését diabéteszes perifériás neuropátia esetén (Johnson, 1983; Hill és 

Williams, 2004; El-Barrany és mtsai., 2009). 

Az azonnali inzulinkezelés megakadályozta az ileumban a myentericus ganglionokat 

körülvevő BM diabétesszel összefüggő megvastagodását, ahogyan a kapillárisok 

endotheliális BM-jának a vastagodását is gátolta (Bódi és mtsai., 2012), illetve 

visszafordította a hyperglykaemia által kiváltott ECM-felhalmozódást a bél simaizom 

rétegeiben (Sánchez és mtsai., 2000). 

V. 3. A MMP9 és a TIMP1 expressziójának diabétesz hatására 

bekövetkező változásai 

Az ECM szerkezetének kialakításában kulcsszerepet játszó molekulák közül, a 

mátrixot lebontó metalloproteinázok kerültek a vizsgálataink középpontjába. A kalcium-

függő, cinket tartalmazó proteázok közül a MMP9 a legszélesebb körben tanulmányozott 

enzim. A szakirodalomban számos diabéteszhez kapcsolódó patofiziológiás állapottal 

összefüggésbe hozzák ezen enzim expressziójának változását (Cabral-Pacheco és mtsai., 

2020), mint például a diabéteszes retinopátia (Kowluru, 2010; Jayashree és mtsai., 2018) és 

nefropátia (Singh és mtsai., 2018, Garcia-Fernandez és mtsai., 2020), valamint a 

cukorbetegség során fellépő károsodott sebgyógyulás (Chang, 2016). Kowluru (2010) STZ-

indukált diabéteszes patkányokban megfigyelte, hogy a magas vércukorszint következtében 

a MMP9 fehérje túltermelődik, ami a retinában lévő kapillárisok endothelsejtjeinek 

apoptózisát okozza, ezáltal hozzájárul a retinopátia kialakulásához. Jayashree és mtsai. 

(2018) diabéteszes retinopátiában szenvedő, II-es típusú diabéteszes pácensek szérumában 

szintén megemelkedett MMP9 szintet detektáltak. Singh és mtsai. (2018) STZ-indukált 

diabéteszes patkányok veséjében igazolták a mmp9 mRNS expressziójának fokozódását, 

ami az ECM összetételének a befolyásolása révén hozzájárul a diabéteszes nefropátia 

kialakulásához. Garcia-Fernandez és mtsai. (2020) I-es és II-es típusú diabéteszes páciensek 

esetén is megfigyelték, hogy a MMP9 koncentrációja megemelkedik, továbbá aktivitása 

fokozódik, ami albuminuria, valamint vesekárosodás kialakulásához vezet. Chang (2016) 

arról számolt be, hogy fiziológiás körülmények között a MMP9 szerepet játszik a 

sebgyógyulásban a hámregeneráció elősegítése révén, ugyanakkor megemelkedett szintje 

hozzájárul a diabéteszes lábfekélyek kialakulásához. Azt azonban eddig még nem 

vizsgálták, hogy hogyan változik a MMP9 kifejeződése a bélcsatorna különböző 

szakaszaiban diabétesz hatására. Figyelembe véve, hogy a MMP-ok expressziója függ a 
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szöveti inhibitoraiktól, megvizsgáltuk a TIMP1 kifejeződését is, mely a leghatékonyabban 

képes gátolni a MMP-okat. 

Fluoreszcens és elektronmikroszkóp használatával kimutattuk, hogy mind a MMP9, 

mind pedig a TIMP1 jelen van a myentericus ganglionokban és azok környezetében, a bélfal 

kapillárisainak endotheliumában és a simaizomban. A MMP9 és a TIMP1 entericus 

neuronokban, endothelsejtekben és simaizomsejtekben való ultrastrukturális lokalizációjára 

vonatkozó eredményeink egybehangzanak más szerzők megállapításaival (Yu és 

Stamenkovic, 1999; Malara és mtsai., 2018), miszerint a vizsgált molekulák egyaránt jelen 

vannak a sejtek plazmamembránjában, citoplazmájában, valamint sejtmagjában is. 

A MMP9 és a TIMP1 kifejeződését kvantitatív posztembedding immunhisztokémiai 

módszerrel követtük nyomon mindhárom kísérleti állatcsoport duodenumának és ileumának 

különböző kompartmentjeiben. Kontroll körülmények között a MMP9-et jelölő 

aranyszemcsék denzitása nőtt, míg a TIMP1-et jelölő szemcsék denzitása csökkent a 

myentericus ganglionokban a vékonybél proximális-disztális tengelye mentén. Ezen 

ellentétes tendencia mellett leírtuk, hogy a TIMP1 molekulát jelölő aranyszemcsék sűrűsége 

egy nagyságrenddel alacsonyabb, mint a MMP9 molekulát jelölő szemcsék denzitása. 

A diabéteszes állatok ileumában a myentericus ganglionokban, a kapillárisok 

endotheliumában és a simaizomsejtekben is alacsonyabb volt a MMP9-et jelölő szemcsék 

denzitása a kontroll mintákhoz képest. Ugyanakkor az aranyszemcsék denzitása a 

diabéteszes duodenum egyik vizsgált kompartmentjében sem mutatott szignifikáns 

különbséget a kontroll értékekhez képest. Ezzel összhangban a MMP9/TIMP1 arány szintén 

csak az ileum myentericus ganglionjaiban volt alacsonyabb a konrollhoz képest, a 

duodenumban nem. Az azonnali inzulinkezelés csak részben akadályozta meg a diabétesz 

hatására bekövetkező változásokat. Ez egybevág korábbi vizsgálatainkkal (Izbéki és mtsai., 

2008; Bódi és mtsai., 2012; Bódi és mtsai., 2017), melyek során az inzulinkezelés nem 

minden esetben bizonyult védőhatásúnak. 

A bélszakasz-függő BM-megvastagodás és a MMP expresszió változásai a 

különböző vizsgált kompartmentekben jól korrelálnak egymással (50. ábra). A diabéteszes 

ileumban a MMP9 kifejeződésének csökkenése mind a myentericus ganglionokban, mind az 

endothel- és simaizomsejtekben az ECM-komponensek csökkent lebomlására utal, ami 

ECM-felhalmozódást és a BM megvastagodását eredményezi a myentericus ganglionok és 

a bélfal kapillárisai körül is (Bódi és mtsai., 2012). Ezzel szemben a diabéteszes 

duodenumban, ahol a MMP9 termelés minden sejttípusban optimális maradt, a ganglionális 

és az endotheliális BM vastagsága nem változott (Bódi és mtsai., 2012). Ezek a régió-függő 
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változások összhangban állnak a diabétesz hatására bekövetkező, szintén bélszakasz-

specifitást mutató myentericus összneuronszám változással is (Izbéki és mtsai., 2008). A 

diabéteszes duodenumban az ECM dinamika változatlan maradt, ami a neuronok számára 

egy stabil mikrokörnyezet meglétét bitosítja, így ebben a bélszakaszban nem történt 

neuronpusztulás. Ezzel szemben az ileumban a hyperglykaemia csökkent ECM degradációt 

eredményezett, ami a neuronális mikrokörnyezet károsodásához vezetett, s így a 

sejtpusztulást is elősegíthette. 

 

 

50. ábra Az I-es típusú diabétesz hatására bekövetkező változások a különböző bélszakaszokban. MMP9: 

mátrix metalloproteináz 9, TIMP1: metalloproteináz szöveti inhibitor 1, ECM: extracelluláris mátrix. 

Ugyan nem figyeltünk meg szignifikáns változásokat a TIMP1 molekulát jelölő 

aranyszemcsék denzitásában sem a diabéteszes, sem az inzulin-kezelt állatcsoport 

különböző sejttípusaiban, molekuláris vizsgálatokkal viszont mind a mmp9, mind a timp1 

mRNS expressziójának bélszakasz-specifikus indukcióját kimutattuk. Diabéteszes állatok 

ileumából nyert szövethomogenizátumokban a mmp9 mRNS expressziójának hétszeres 

indukcióját detektáltuk, valamint a timp1 mRNS szintjének nagy mértékű fokozódását is 

igazoltuk. Ezzel szemben a diabéteszes patkányok duodenumában a MMP9 indukcióját nem 

kísérte megváltozott TIMP1 kifejeződés transzkripciós szinten. A MMP-ok/TIMP-ok 
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expressziójának és aktivitásának szabályozása egy rendkívül komplex folyamat, mely 

számos transzkripcionális és poszt-transzkripcionális mechanizmust magába foglal, többek 

között számos jelátviteli útvonal használatát, mikroRNS-modulációt, poszt-transzlációs 

módosításokat és extracelluláris gátlást (Page-McCaw és mtsai., 2007; Piperi és 

Papavassiliou, 2012; Mishra és Kowluru, 2017; Garcia-Fernandez és mtsai., 2020). Ezeknek 

az eredményeknek az alapján azt feltételezzük, hogy a MMP9 transzkripcionális 

változásainak az ellenére, a poszt-transzkripcionális módosítások következtében (Piperi és 

Papavassiliou, 2012), a MMP9 és a TIMP1 fehérjék termelésének az egyensúlya megmaradt 

a duodenumban, ami hozzájárul az optimális ECM dinamika fenntartásához ebben a 

bélszakaszban. Ezzel szemben az ileumban nemcsak a MMP9, hanem a TIMP1 transzkripció 

is erősen túlszabályozott volt, ami a MMP9 fehérje alultermeléséhez és az ECM 

felhalmozódáshoz vezetett. Zhang és mtsai. (2016) diabéteszes nefropátiában megfigyelték 

a mmp9 mRNS és a fehérje expressziójának ellentétes változásait, melynek hátterében poszt-

transzkripcionális szabályozást feltételeztek. Továbbá a túlszabályozott mikroRNS termelés 

csökkent MMP9 expressziót eredményezett, ami hozzájárult a vesefibrózis kialakulásához 

diabéteszes vesében (Wang és mtsai., 2013; Zhang és mtsai., 2016). Azt is leírták, hogy a 

diabéteszes nefropátia során kialakuló csökkent mátrixdegradáció a megnövekedett MMP 

mRNS-szint, valamint a csökkent MMP aktivitás következménye (McLennan és mtsai., 

2000; 2002), amit az AGEs képesek modulálni (McLennan és mtsai., 2007). Megnövekedett 

fibrózist mutattak ki a MMP knockout egerekben is (Takamiya és mtsai., 2013). Ezzel 

szemben egyes tanulmányok arról számoltak be, hogy a MMP-ok túlzott expressziója 

elősegíti a vesefibrózis kialakulását a TIMP-okkal való esetleges kölcsönhatás miatt (Kim 

és mtsai., 2017; Garcia-Fernandez és mtsai., 2020), míg mások kimutatták, hogy a MMP2 

és a MMP9 mitokondriális károsodást és apoptotikus folyamatokat váltott ki a retina 

kapillárisaiban (Mohammad és Siddiquei, 2012; Kowluru és Mishra, 2017; Drankowska és 

mtsai., 2019). 

A fenti eredmények szerint a MMP/TIMP arány különböző molekuláris 

mechanizmusok által okozott egyensúlyhiánya megzavarhatja az ECM lebontásának és 

forgalmának egyensúlyát, továbbá hozzájárulhat számos gyulladásos folyamathoz, valamint 

érrendszeri és neuronális károsodáshoz. Ezek alapján mind a MMP9, mind a TIPM1 

expressziójának befolyásolása célpontja lehet a diabéteszes betegekben kialakuló 

patofiziológiás állapotok kezelésére irányuló terápiáknak. Wang és mtsai. (2013) 

beszámoltak arról, hogy II-es típusú diabéteszes egérmodellben a mikroRNS-21 

expressziójának fokozódása együtt jár a timp1 mRNS és fehérje szintjének növekedésésével, 
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míg a mmp9 mRNS és fehérje szintje lecsökken. A mikroRNS-21 antagonistája, az 

antagomir-21 a TIMP1 fehérje szintjét lecsökkenti, ezzel szemben a MMP9 fehérje 

szintjének növekedését okozza. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a mikroRNS-21 

direkt módon képes csökkenteni a MMP9 expressziót és indirekt módon fokozza a TIMP1 

expressziót, ami hozzájárul a diabéteszes nefropátia patogeneziséhez. A mikroRNS-21 

gátlása terápiás célpontként szolgálhat vesefibrózisban szenvedő diabéteszes betegekben. 

Kölling és mtsai. (2017) szintén leírták, hogy a mikroRNS-21 gátlása ígéretes terápiás 

lehetőség a diabéteszes vesebetegségben szenvedő páciensek számára. Mások arról 

számoltak be, hogy a Pueraria tuberosa gumójából származó részlegesen tisztított poláris 

frakció, az úgynevezett PTY-2 jelentősen enyhíti a STZ-indukálta nefropátia súlyosságát 

(Parrish, 2017; Tripathi és mtsai., 2017). A PTY-2 fokozza a MMP9 expresszióját és 

aktivitását, ezáltal hozzájárul a felhalmozódott ECM lebontásához diabéteszes 

veseszövetben (Tripathi és mtsai., 2017). Garcia és mtsai. (2002) leírták, hogy a szelektív 

MMP-2- és MMP9-inhibitor prinomastat/AG3340 alkalmazása csökkenti a retinában a 

neovaszkularizációt, ezáltal ígéretes lehet a diabéteszes retinopátia kezelésében. Bhatt és 

Addepalli (2010) megfigyelték, hogy a monociklin-indukálta MMP-2- és MMP9-gátlás az 

aszpirinnel fokozható. A monociklin és az aszpirin együttes alkalmazása diabéteszes 

patkányokban a retinális funkciók javulásához vezet, ezáltal eredményes terápiás 

lehetőségként szolgálhat a retinopátiában szenvedő betegek számára. A szakirodalomban 

számos új, a MMP-okat célzó terápiás lehetőséget találunk, melyek a diabéteszes retinopátia 

kezelésére szolgálhatnak, mint például a MMP-ok gátlása, transzkripcionális szabályozása, 

továbbá a MMP fehérje génexpressziójának epigenetikai szabályozása, valamint mikroRNS-

alapú mechanizmusokat célzó terápiák kifejlesztése (Drankowska és mtsai., 2019). 

A diabéteszes páciensekre jellemző krónikusan magas vércukorszint oxidatív stressz 

kialakulásához vezet, melynek következtében fokozódik a különböző gyulladáskeltő 

citokinek expressziója. A meginduló gyulladásos folyamatok hozzájárulnak a diabétesz 

során fellépő neuronális és vaszkuláris károsodás mértékének növeléséhez. Uemura és mtsai. 

(2001) megfigyelték, hogy az oxidatív stressz következtében fokozódik a MMP9 

expressziója és aktívitása diabéteszes patkányok endothel sejtjeiben, mely hozzájárul az 

atherosclerotikus sérülések kialakulásához. Ugyanakkor ez arra enged következtetni, hogy 

az antioxidáns terápia hatékony lehet a diabétesz okozta vaszkuláris szövődmények 

kezelésében. Kologrivova és mtsai. (2014) artériás magasvérnyomásban szenvedő II-es 

típusú diabéteszes páciensekben megemelkedett TIMP1 szintet, TIMP1/MMP2 és 

TIMP1/MMP9 arányt, valamint fokozott tumor nekrózis faktor-alfa és interleukin-6 
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szekréciót detektáltak. A tumor nekrózis faktor-alfa egy olyan gyulladáskeltő citokin, 

melynek fontos szerepe van az intesztinális homeosztázis és integritás fenntartásában, 

ugyanakkor részt vesz a bél gyulladásos folyamatainak patogenezisében (Ruder és mtsai., 

2019). A bélcsatorna hyperglykaemia okozta károsodásainak hátterében álló morfológiai és 

molekuláris változások vizsgálatára irányuló kísérleteink folytatásaként meghatároztuk a 

tumor nekrózis faktor-alfa expresszióját STZ-indukált diabéteszes patkányok különböző 

bélszakaszaiban (Bódi és mtsai., 2021). Bizonyítottuk, hogy az I-es típusú diabétesz régió-

specifikus hatással van a tumor nekrózis faktor-alfa expresszióra, mely hozzájárulhat a 

myentericus neuronok és mikrokörnyezetük diabétesz okozta regionális károsodásához. 

További célunk az, hogy a tumor nekrózis faktor-alfa receptorainak, más gyulladáskeltő 

citokinek, mint az interleukin-1-béta és az interleukin-6, valamint a gyulladásos jelátviteli 

útvonalak különböző elemeinek vizsgálatával új diagnosztikai és terápiás eljárások 

kidolgozásának elméleti alapjait teremtsük meg. 

V. 4. A szerotonerg myentericus neuronok összneuronszámhoz 

viszonyított arányának, valamint a 5-HT-IR neuronokat tartalmazó 

myentericus ganglionoknak és az ezekben előforduló szerotonerg 

neuronok mennyiségének diabéteszes változásai 

Kísérleteink során a 5-HT-IR myentericus neuronok aránya a kontroll patkányok 

különböző bélszakaszaiban 2,35-2,45% között változott, ami jól egyezik a szakirodalomban 

található, tengerimalac ileumának vizsgálatából származó korábbi eredményekkel (Costa és 

mtsai., 1996). A vizsgálataink során nyert adatok összhangban állnak Fujimiya és mtsai. 

immunhisztokémiai eredményeivel is (1997), ahol a 5-HT-IR idegsejtek és rostok 

lokalizációja, eloszlása és projekciója szintén hasonló volt a patkányok gyomrában, 

duodenumában, jejunumában, ileumában, valamint colonjában. 

Bár a 5-HT szerepe a GI motilitás szabályozásában fiziológiás körülmények között 

ellentmondásos (Smith és mtsai., 2015; Spencer és mtsai., 2015), egyre több bizonyíték 

támasztja alá, hogy a különféle GI-motilitás károsodásával járó rendellenességek hátterében 

többek között a megváltozott szerotonerg jelátvitel áll (Coyle és mtsai., 2016; Israelyan és 

Margolis, 2018), például diabétesz esetén (Crowell és mtsai., 2005; Farmer és mtsai., 2019). 

Széles körben vizsgálták a cukorbetegségnek a myentericus neuronok különböző 

alpopulációira gyakorolt hatását. Ezen vizsgálatok eredményeképpen megállapították, hogy 

megváltozott a gátló efferens (általában csökkent) és serkentő (megnövekedett vagy nem 

változott) mechanizmusok közötti egyensúly (Chandrasekharan és Srinivasan, 2007; Ördög 
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és mtsai., 2009). Vizsgálataink során szignifikáns, két és félszeres növekedést mutattunk ki 

a 5-HT-IR myentericus neuronok összneuronszámhoz viszonyított arányában a diabéteszes 

duodenumban és colonban, valamint növekvő tendenciát figyeltünk meg az ileumban is. Azt 

feltételezzük, hogy a 5-HT-IR idegsejtek összneuronszámhoz viszonyított százalékos 

növekedése a duodenumban a myentericus neuronok neurokémiai változása következtében 

megy végbe. Ezen feltételezésünk alapjául szolgálnak korábbi eredményeink, azaz a 

diabétesz hatására bekövetkező összneuronszám változás (a duodenumban nem változott, az 

ileumban és a colonban csökkent) (Izbéki és mtsai., 2008; Bagyánszki és Bódi, 2012), illetve 

a jelen vizsgálatból származó adatok, azaz a 5-HT-IR neuronokat tartalmazó myentericus 

ganglionok százalékos aránya, valamint az ezekben a ganglionokban található szerotonerg 

neuronok száma (51. ábra). Eredményeink alátámasztják, hogy a hyperglykaemia hatására 

bekövetkező neuronális változások hozzájárulnak a diabéteszes motilitási rendellenességek 

kialakulásához. 

 

 

51. ábra Az I-es típusú diabétesz és a motilitási rendellenességek kapcsolata. 5-HT-IR: szerotonin-

immunreaktív 

Diabéteszes állatokban több szerotonerg neuront találtunk a 5-HT-IR ganglionokban 

a kontroll értékekhez viszonyítva, továbbá a 5-HT-IR neuronokat azokban a ganglionokban 

is kimutattunk, amelyek fiziológiás körülmények között nem tartalmaztak ilyen idegsejteket. 
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A 5-HT-IR myentericus neuronok vizsgálatából származó eredményeink alátámasztják azt 

a feltételezésünket, miszerint a hyperglykaemia és az inzulinkezelés okozta változások 

bélszakasz-specifikusak. Gorio és mtsai. (1992) az alloxán-indukálta hyperglykaemia 

kiváltása után 5 héttel megnövekedett 5-HT-tartalmat találtak a duodenumban, míg a 

vékonybél többi részében és a vastagbélben nem változott. 8 héttel a STZ-indukálta 

diabétesz kialakulása után alacsonyabb fluoreszcencia intenzitást figyeltek meg az ileumban 

lévő 5-HT-IR neuronokban, míg a proximális colonban megnövekedett 5-HT szintet 

detektáltak (Lincoln és mtsai., 1984). Egy 3 időintervallumú vizsgálat során patkány 

colonban 8 héttel a STZ-indukálta diabétesz kiváltása után szignifikánsan magasabb 5-HT 

szintet észleltek, amit a 16. és 25. héten progresszív csökkenés követett, majd egy későbbi 

időpontban nem volt különbség a diabéteszes és a kontroll állatok 5-HT szintje között (Belai 

és mtsai., 1988). Az 1980-as és az 1990-es évek ellentmondásos eredményei elsősorban az 

alkalmazott módszereknek a különbségeiből adódhatnak. 

Eredményeink elsőként bizonyították az inzulinkezelés szerotonerg myentericus 

neuronok arányára gyakorolt jótékony hatását STZ-indukált diabéteszes patkányokban. Az 

azonnali inzulinkezelés megakadályozta a 5-HT-IR idegsejtek arányának krónikus 

hyperglykaemia által kiváltott növekedését és arányukat a kontollal megegyező értéken 

tartotta. Eredményeink összhangban állnak Gorio és mtsai. (1992) azon megállapításával, 

hogy az inzulinkezelés preventív szerepet gyakorol a bél 5-HT tartalmának megváltozására 

az 5 hetes alloxán-indukált cukorbetegségben, azonban a betegség ezen szakaszában a 5-

HT-tartalom csak a duodenumban nőtt, és a többi bélszakaszban változatlan volt. Az 

inzulinkezelés neurokémiai változásokra gyakorolt bélszakasz-specifikus védőhatásait STZ-

indukált diabétesz során néhány szempontból már feltárták. Izbéki és mtsai. (2008) az 

inzulinpótlás nitrerg neuronok denzitására gyakorolt hatását jótékonynak találták az 

ileumban és a colonban, ugyanakkor a duodenumban és a jejunumban az inzulin 

hatástalannak bizonyult. Jancsó és mtsai (2015) kimutatták, hogy az inzulinkezelés 

visszaállította a fokozott hemoxigenáz-2 fehérje szintet a kontroll szintre a diabéteszes 

patkányok duodenumában és colonjában. 

A szakirodalomban található eredmények szerint a neuronális 5-HT-nak nem csak a 

GI motilitás szabályozásában van szerepe. Az egyedfejlődés során a 5-HT-IR neuronok az 

elsők között keletkeznek a bélben, majd együtt vannak jelen az osztódó, később születő 

neuronokkal. A 5-HT neuronális növekedési faktorként szolgálhat, mely elősegíti egyes 

neuronok fejlődését/túlélését, beleértve a dopamint, NO-ot, a gamma-aminovajsavat és a 

kalcitonin gén-kapcsolt peptidet kifejező neuronokat (Li és mtsai., 2011). Bizonyították 
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tehát a 5-HT esszenciális szerepét az entericus idegsejtek (Liu és mtsai., 2009) és az 

enterocyták növekedésében és fenntartásában egerekben (Gross és mtsai., 2012). A 

szakirodalomban megtalálható legújabb tanulmányok a 5-HT jelátvitel felnőttkori enterális 

neurogenezisben betöltött szerepére összpontosítanak fiziológiás és patofiziológiás 

körülmények során (Grundmann és mtsai., 2019; Jonscher és Belkind-Gerson, 2019). Egy 

nemrégiben készült tanulmány leírta, hogy a bélmikrobióta jelentős szereppel bír a 

szerotonerg hálózat fenntartásában, ami a 5-HT felszabadulásán és a 5-HTR4 aktiválásán 

keresztül valósul meg (De Vadder és mtsai., 2018). Kutatócsoportunk jelentős 

különbségeket talált a bélmikrobióta összetételében diabéteszes patkányok különböző 

bélszakaszaiból származó mintákban (Wirth és mtsai., 2014; 2021). Ezek az eredmények 

olyan mechanizmusok létezésére engednek következtetni, amelyek összekapcsolják a 

mikrobiális diszbiózist a GI rendellenességekkel. 

A szakirodalomban számos olyan terápiás lehetőséget találunk, melyek a szerotonerg 

rendszert, valamint annak jelátvitelét célozzák. Crowell és mtsai. (2005) megfigyelték, hogy 

egy szelektív 5-HTR4 agonista, a tegaserod hatására fokozódik a gyomor ürülése diabéteszes 

gastroparesises egérmodellben. Camilleri (2016) leírta, hogy más 5-HTR4 agonisták 

nagyobb szelektivitással és specificitással rendelkeznek, ezáltal még hatékonyabbak 

lehetnek a diabéteszes gastroparesis kezelésében. Jeong és mtsai. (2018) szintén egy új 5-

HTR4 agonista szerepét hangsúlyozzák, mely megoldást jelenthet mind a gastroparesis, 

mind pedig a funkcionális székrekedés gyógyításában. A 5-HTR3 antagonistáknak, a 5-

HTR4 agonistáknak, a 5-HT reuptake transzporterek inhibitorainak, valamint olyan 

antidepresszáns szereknek az alkalmazása, melyek képesek csökkenteni a 5-HT 

visszavételét, hatékony terápiás lehetőséget jelenthetnek irritábilis bél szindróma esetén 

(Vahora és mtsai., 2020). Emellet a 5-HTR3 antagonisták eredményesek lehetnek a 

diabéteszes hasmenés kezelésében is (Selby és mtsai., 2019). Israelyan és mtsai. (2019) 

megfigyelték, hogy a lassú felszabadulású 5-HTP hatására helyreáll a GI motilitás 

depressziós egérmodellben. Ez alapján a lassú felszabadulású 5-HTP alkalmazása hasznos 

lehet a depresszió és a különböző szorongásos betegségek, valamint a velük társuló 

székrekedés egyidejű terápiájában. 

A diabéteszhez kapcsolódó GI motilitási rendellenességek hátterének megértésére 

irányuló kísérleteink folytatásaként, célunk a különböző 5-HTR-ok lokalizációjának és 

eloszlásának vizsgálata az I-es típusú diabéteszes patkányok különböző bélszakaszaiban.  
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V. 5. A doktori értekezés főbb eredményei 

I. A myentericus ganglionokat körülvevő BM vastagságának, valamint a MMP9 és a 

TIMP1 molekulák expressziójának vizsgálata 

 

I. 1. Diabéteszes patkánymodellben a myentericus ganglionokat körülvevő BM 

krónikus hyperglykaemia hatására az ileumban megvastagodott, míg a duodenumban 

változatlan maradt. Az azonnali inzulinkezelés hatékonyan kivédte a BM diabétesz okozta 

megvastagodását. 

I. 2. A diabéteszes patkányok ileumában a MMP9-et jelölő aranyszemcsék egységnyi 

területre eső száma szignifikánsan alacsonyabb volt a myentericus ganglionokban, a 

kapillárisok endotheliumában és a simaizomsejtekben is a kontroll értékekhez képest, míg a 

diabéteszes duodenumban nem találtunk szignifikáns különbséget egyik vizsgált 

kompartmentben sem. 

I. 3. Diabéteszes állatokban a TIMP1-et jelölő szemcsék denzitása nem mutatott 

szignifikáns különbségeket a kontroll értékekhez képest egyik vizsgált bélszakaszban és 

kompartmentben sem. 

I. 4. A diabéteszes patkányok ileumában a MMP9/TIMP1 arány a myentericus 

ganglionokban felére csökkent a konrollhoz viszonyítva, ezzel szemben a duodenumban 

nem változott.  

I. 5. A mmp9 és a timp1 mRNS expressziója krónikus hyperglykaemia hatására 

bélszakasz-specifikusan indukálódott. 

 

II. A 5-HT-IR myentericus neuronok kvantitatív vizsgálata  

 

II. 1. A 5-HT-IR myentericus neuronok összneuronszámhoz viszonyított aránya 

STZ-indukált diabéteszes patkányok duodenumában és colonjában szignifikánsan magasabb 

volt a kontroll értékekhez képest. 

II. 2. A diabéteszes patkányok minden vizsgált bélszakaszában magasabb volt a 5-

HT-IR myentericus idegsejtek gangliononkénti száma, valamint a 5-HT-IR neuronokat 

tartalmazó myentericus ganglionok aránya a kontroll állatokéhoz képest. 

II. 3. Az azonnali inzulinkezelés hatékonyan kivédte a 5-HT-IR myentericus 

neuronok összneuronszámhoz viszonyított arányának és gangliononkénti számának 

krónikus hyperglykaemia okozta növekedését.  
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VI. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az emésztőrendszer működésének szabályozását egy komplex idegi hálózat, az 

enterális idegrendszer (ENS) végzi. Az entericus neuronok és gliasejtek ganglionált 

plexusokat hoznak létre az emésztőcsatornában. A myentericus plexus a bélfal külső 

hosszanti és belső körkörös izomrétege között helyezkedik el, fő feladata a bél motoros 

funkcióinak a szabályozása. Mivel a ganglionok nem vaszkularizáltak, így a vér- és 

tápanyagellátásukban fontos szerepet játszanak a közelükben futó kapillárisok. 

Kutatócsoportunk korábban bizonyította, hogy I-es típusú diabétesz során a 

bélperisztaltika szabályozásában meghatározó jelentőségű nitrerg myentericus neuronok 

bélszakasz-specifikus módon pusztulnak és a ganglionok ellátásában fontos mesenterialis 

erek is regionális módon sérülnek. A myentericus ganglionok közelében futó mesenterialis 

kapillárisok endotheliumát körülvevő bazális membrán (BM) a diabéteszes állatok 

különböző bélszakaszaiban különböző mértékben megvastagodott és az azonnali 

inzulinkezelés hatására is eltérően reagált. Az ereket körülvevő BM megvastagodásában az 

extracelluláris mátrix (ECM) komponensek fokozott szintézise és/vagy csökkent 

degradációja is szerepet játszhat. Az ECM molekulák lebontásában a mátrix 

metalloptoteinázok (MMP) játszanak szerepet. A cinket tartalmazó proteázok közül a 

MMP9 a legnagyobb és legkomplexebb enzim. A szakirodalomban számos adatot találunk, 

melyek összefüggésbe hozzák a MMP9 expressziójának megváltozását a különböző 

diabéteszhez kapcsolódó kóros elváltozásokkal, azt azonban eddig még nem vizsgálták, 

hogy hogyan változik az enzim kifejeződése diabétesz hatására a bélcsatorna különböző 

szakaszaiban. A metalloproteináz szöveti inhibitor (TIMP; tissue inhibitor of 

metalloproteinase)-ok kulcsfontosságúak a MMP-ok optimális proteolitikus aktivitásának 

meghatározásában. A TIMP-ok közül a TIMP1 képes leghatékonyabban gátolni a legtöbb 

MMP-t. A TIMP-ok direkt módon képesek korlátozni a MMP-függő mátrix proteolízist vagy 

indirekt módon megkönnyítik az ECM felhalmozódást. 

Feltételezésünk szerint a bélfalban olyan régió-specifikus molekuláris különbségek 

vannak, amelyek döntően hozzájárulnak az entericus neuronok és mikrokörnyezetük 

diabétesszel összefüggő bélszakasz-specifikus sérüléséhez. Ezért munkánk első célja az volt, 

hogy megvizsgáljuk a diabétesz és az azonnali inzulinkezelés myentericus ganglionokat 

körülvevő BM vastagságára, valamint a MMP9 és a TIMP1 molekulák expressziójára 

gyakorolt hatását a bélcsatorna különböző szakaszaiban. 
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Irodalmi adatok szerint a szerotonerg myentricus neuronok alacsony számuk ellenére 

jelentős szereppel bírnak a gasztrointesztinális motilitás szabályozásában. Mivel a 

diabéteszes pácienseknél gyakran előfordulnak motilitási rendellenességekkel járó 

gasztrointesztinális tünetek, ezért munkánk második részében az entericus neuronoknak ezt 

a kisebb, de feltételezésünk szerint annál fontosabb szubpopulációját vizsgáltuk. 

Elektronmikroszkópos morfometriai módszerrel vizsgáltuk a myentericus 

ganglionokat körülvevő BM vastagságát kontroll, streptozotocin-indukált diabéteszes és 

inzulin-kezelt diabéteszes patkányok különböző bélszakaszaiban. Tíz héttel a 

hyperglykaemia kiváltása után a ganglionális BM szignifikánsan vastagabb volt a 

diabéteszes állatok ileumában a kontroll értékekhez képest, míg az azonnali inzulinkezelés 

megakadályozta a BM diabétesz hatására bekövetkező megvastagodását. A diabéteszes 

duodenumban a BM vastagsága nem mutatott különbséget a kontroll értékekhez viszonyítva. 

A MMP9 és a TIMP1 expressziót kvantitatív elektronmikroszkópos és molekuláris 

biológiai módszerrel vizsgáltuk kontroll, diabéteszes és inzulin-kezelt diabéteszes állatok 

különböző bélszakaszaiban. Az ultravékony metszeteken MMP9 és TIMP1 ellen termeltetett 

elsődleges, és arany-konjugált másodlagos antitestek segítségével posztembedding 

immunhisztokémiai festést végeztünk. Meghatároztuk a MMP9-et és a TIMP1-et jelölő 

aranyszemcsék egységnyi területre eső számát a myentericus ganglionokban, a ganglionok 

közelében futó kapillárisok endotheliumában és a simaizomban. A MMP9-et jelölő 

szemcsék denzitása növekvő, míg a TIMP1-et jelölő szemcsék denzitása csökkenő 

tendenciát mutatott a vékonybél proximális-disztális tengelye mentén fiziológiás 

körülmények között. Diabéteszes állatok ileumában a MMP9-et jelölő aranyszemcsék 

denzitásának szignifikáns csökkenését figyeltük meg a myentericus ganglionokban, a 

kapillárisok endotheliumában, valamint a simaizomsejtekben is. Ezzel szemben a 

diabéteszes patkányok duodenumában mindhárom vizsgált kompartmentben változatlan 

maradt az aranyszemcsék száma. Az azonnali inzulinkezelés az ileumban csak részben védte 

ki a MMP9 denzitásának diabéteszes változását. A hyperglykaemia nem okozott 

szignifikáns változásokat a TIMP1-et jelölő szemcsék denzitásában egyik vizsgált 

kompartmentben sem. Az azonnali inzulinkezelés szignifikánsan csökkentette az 

aranyszemcsék egységnyi területre eső számát a duodenum myentericus ganglionjaiban a 

kontroll értékekhez képest, ugyanakkor sem a kapilláris endothelimban, sem a 

simaizomsejtekben nem eredményezett jelentős változásokat egyik bélszakaszban sem. 

Diabétesz hatására a MMP9/TIMP1 arány szintén csak az ileum myentericus ganglionjaiban 

csökkent, míg a duodenumban változatlan maradt.  
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A mmp9 és a timp1 mRNS szintjét kvantitatív valós idejű polimeráz láncreakció 

segítségével határoztuk meg. Mind a MMP9, mind pedig a TIMP1 diabétesz hatására 

bekövetkező bélszakasz-specifikus indukcióját kimutattuk mRNS szinten. 

Elsőként bizonyítottuk, tehát hogy a krónikus hyperglykaemia hatására a 

myentericus ganglionokat körülvevő BM az ileumban szignifikánsan vastagabb, mint 

kontroll állapotban. Továbbá leírtuk azt is, hogy az azonnali inzulinkezelés hatásosan kivédi 

a myentericus ganglionokat körülvevő BM diabétesz okozta megvastagodását. Adataink 

alátámasztják továbbá, hogy a diabétesz hatására bekövetkező MMP9 expresszió 

bélszakasz-specifikus csökkenése a myentericus ganglionokban és azok 

mikrokörnyezetében hozzájárulhat az ECM felhalmozódásához. 

Munkánk második részében a hyperglykaemia és az inzulinkezelés szerotonin-

immunreaktív (5-HT-IR) myentericus neuronok megoszlására gyakorolt hatását 

fluoreszcens mikroszkópos módszerrel vizsgáltuk különböző bélszakaszokban. A 

myentericus whole-mount preparátumokon 5-HT és HuC/HuD pánneuronális marker ellen 

termeltetett elsődleges, majd fluorofórral konjugált másodlagos antitestek segítségével 

kettősjelöléses fluoreszcens immunhisztokémiai festést végeztünk. A kontroll patkányok 

különböző bélszakaszaiban a 5-HT-IR myentericus neuronok összneuronszámhoz 

viszonyított aránya nem mutatott szignifikáns különbséget, átlagosan 2,5% volt. Diabéteszes 

állatok duodenumában és colonjában a 5-HT-IR myentericus neuronok aránya 

szignifikánsan magasabb volt a kontroll értékekhez viszonyítva (rendre: 5,97±0,7% vs. 

2,42±0,35%; p<0,01; 5,91±0,54% vs. 2,35±0,31%; p<0,0001). A diabéteszes ileumban 

ugyan nem figyeltünk meg szignifikáns különbséget, de a 5-HT-IR myentericus idegsejtek 

aránya ebben a bélszakaszban is magasabb volt a kontoll értékekhez viszonyítva (3,8±0,41% 

vs. 2,45±0,33%). A diabéteszes patkányok minden vizsgált bélszakaszában magasabb volt a 

szerotonerg myentericus idegsejtek gangliononkénti száma, valamint a szerotonerg 

neuronokat tartalmazó myentericus ganglionok aránya is magasabb volt a kontroll 

állatokéhoz képest. Az inzulin-kezelt csoportban a 5-HT-IR myentericus neuronok aránya 

nem különbözött szignifikánsan a kontroll értékektől. 

Eredményeink azt mutatják tehát, hogy hyperglykaemia során a 5-HT-IR 

myentericus neuronok aránya bélszakasz-specifikus módon megnövekedett, s ez a változás 

jelentősen hozzájárulhat az I-es típusú cukorbetegség során kialakuló motilitási 

rendellenességekhez. Az azonnali inzulinkezelés sikeresen kivédte a 5-HT-IR neuronok 

arányának a hyperglykaemia által kiváltott jelentős mértékű emelkedését. 
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A fenti eredmények alapján feltételezzük, hogy a MMP9 és TIMP1 expressziójának, 

valamint a 5-HT-IR neuronok számának régió-specifikus változása összefüggésben állhat az 

entericus neuronok és mikrokörnyezetük diabéteszhez köthető regionális sérüléseivel.  
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VII. SUMMARY 

The digestive system is regulated by a complex neural network, the enteric nervous 

system (ENS). The enteric neurons and the glial cells form ganglionated plexuses in the 

digestive tract. The myenteric plexus is located between the outer longitudinal and inner 

circular muscle layers of the intestinal wall and its main function is to regulate the motor 

functions of the intestine. Because ganglions are not vascularised, the capillaries that run 

near them play an important role in supplying blood and nutrients to the nerve elements of 

the intestinal tract. Our research group has previously demonstrated that during type I 

diabetes, nitrergic myenteric neurons, which are crucial in the regulation of intestinal 

peristalsis, are damaged in an intestinal segment-specific way and mesenteric blood vessels 

important in the supply of ganglia are regionally damaged. The basement membrane (BM) 

surrounding the endothelium of the mesenteric capillaries running near the myenteric ganglia 

was differentially thickened in different intestinal sections of diabetic animals and also 

responded differently to immediate insulin treatment. Increased synthesis and/or decreased 

degradation of extracellular matrix (ECM) components may also play a role in the thickening 

of the BM surrounding blood vessels. Matrix metalloproteinases (MMPs) are involved in 

the degradation of ECM molecules. Of the zinc-containing proteases, MMP9 is the largest 

and most complex enzyme. There are many data in the literature linking changes in MMP9 

expression to various pathological changes associated with diabetes, but it has not yet been 

investigated how the expression of the enzyme changes in the different segments of the 

intestinal tract as a result of diabetes. Endogenous tissue inhibitors of metalloproteinases 

(TIMPs) play a key role in determining the optimal proteolytic activity of MMPs. Among 

the TIMPs, TIMP1 is the most efficient inhibitor of most MMPs. TIMPs are able to directly 

limit MMP-dependent matrix proteolysis or indirectly facilitate ECM accumulation. 

We hypothesize that there are region-specific molecular differences in the intestinal 

wall that contribute crucially to the diabetes-associated gut segment-specific damage to 

enteric neurons and their microenvironment. Therefore, the first aim of our work was to 

investigate the effects of diabetes and immediate insulin treatment on the BM thickness 

surrounding myenteric ganglia and on the expression of MMP9 and TIMP1 molecules in 

different segments of the intestinal tract. 

  



91 
 

According to the literature, serotonergic myenteric neurons, despite their small 

number, play a significant role in the regulation of gastrointestinal motility. Because 

gastrointestinal symptoms with motility disorders are common in diabetic patients, we 

investigated this smaller, but hypothesized, more important subpopulation of enteric neurons 

in the second part of our work.  

Electron microscopic morphometry was used to investigate the thickness of the BM 

surrounding the myenteric ganglia in different intestinal segments of streptozotocin-induced 

diabetic, insulin-treated diabetic and sex- and age-matched control rats. Ten weeks after the 

onset of hyperglycaemia, the ganglionic BM was significantly thicker in the ileum of 

diabetic animals compared to control values, whereas immediate insulin treatment prevented 

the thickening of the BM under the influence of diabetes. BM thickness in the diabetic 

duodenum showed no difference compared to control values. 

MMP9 and TIMP1 expression was examined by quantitative electron microscopy 

and molecular biological method in different gut segments and conditions. Post-embedding 

immunohistochemical staining was applied on ultrathin sections using primary and gold-

conjugated secondary antibodies raised against MMP9 and TIMP1. We quantified the 

density of gold particles labeling MMP9 and TIMP1 in myenteric ganglia, endothelial cells 

of capillaries and intestinal smooth muscle cells. The density of particles showed an 

increasing tendency for MMP9 and a decreasing tendency for TIMP1 from the proximal to 

the distal small intestine under physiological conditions. In the ileum of diabetic animals, 

we observed a significant decrease in the density of MMP9-indicating gold particles in the 

myenteric ganglia, endothelial cells of capillaries and intestinal smooth muscle cells. In 

contrast, in the duodenum of diabetic rats, the number of gold particles remained unchanged 

in all examined compartments. The immediate insulin treatment only partially prevented the 

diabetes-related alterations in MMP9 expression in the ileum. The hyperglycaemia did not 

result in any significant alterations in the density of TIMP1-labeling gold particles in either 

of the cellular compartments. The immediate insulin treatment significantly reduced the 

density of gold particles in the duodenal myenteric ganglia compared to control values, but 

did not result in significant changes in either capillary endothelium or smooth muscle in any 

of the intestinal compartments. Under diabetes, the MMP9/TIMP1 ratio was also decreased 

only in the myenteric ganglia of the ileum, while it remained unchanged in the duodenum. 

The mmp9 and timp1 mRNA level was measured by quantitative real-time polymerase chain 

reaction. Intestinal segment-specific induction of both MMP9 and TIMP1 was detected at 

the mRNA level under diabetic conditions. 
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We have shown for the first time that the BM surrounding myenteric ganglia is 

significantly thicker than in the control condition during chronic hyperglycaemia in the 

ileum. Furthermore, immediate insulin treatment can effectively prevent diabetes-induced 

thickening of the BM surrounding the myenteric ganglia. Our data further support that 

intestinal segment-specific decrease in MMP9 expression in myenteric ganglia and their 

microenvironment during diabetes may contribute to ECM accumulation. 

In the second part of our work, the effect of hyperglycaemia and insulin treatment on 

the distribution of serotonin-immunoreactive (5-HT-IR) myenteric neurons was investigated 

by fluorescence microscopy in different intestinal segments. Double-labeled fluorescent 

immunohistochemical staining was performed on myenteric whole-mount preparations 

using primary antibodies raised against the 5-HT and the HuCD pan-neuronal marker, 

followed by fluorophore-conjugated secondary antibodies. The ratio of 5-HT-IR myenteric 

neurons to the total number of neurons did not show significant differences in the different 

gut segments of control rats, averaging 2.5%. In the duodenum and colon of diabetic animals, 

the proportion of 5-HT-IR myenteric neurons was significantly higher compared to control 

values (5.97±0.7% vs. 2.42±0.35%; p<0.01; 5.91±0.54% vs. 2.35±0.31%; p<0.0001). 

Although no significant difference was observed in the diabetic ileum compared to the 

control (3.8±0.41% vs. 2.45±0.33%), the proportion of 5-HT-IR myenteric neurons showed 

an increasing trendency. The number of serotonergic neurons per ganglion and the 

proportion of ganglions containing serotonergic neurons were higher in all investigated 

intestinal segments of diabetic rats. In the insulin-treated group the proportion of 5-HT-IR 

myenteric neurons was not significantly different from the control group. 

Thus, our results show that the proportion of 5-HT-IR myenteric neurons is increased 

in gut segment-specific way during hyperglycaemia, and this change may contribute 

significantly to the motility abnormalities in type I diabetes. Immediate insulin treatment 

may successfully prevent a significant increase in the proportion of 5-HT-IR myenteric 

neurons induced by hyperglycaemia. 

Based on the above results, we hypothesize that a region-specific changes in the 

expression of MMP9 and TIMP1 and the number of 5-HT-IR myenteric neurons may be 

associated with diabetes-related regional damage of enteric neurons and their 

microenvironment.  
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