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I. Bevezetés 

A neurodegeneratív kórképek bizonyos idegsejtcsoportok pusztulásával járó 

progresszív idegrendszeri betegségek, amelyek előfordulása és jelentősége a társadalom 

öregedésével egyre növekszik. A folyamatos és intenzív kutatások ellenére a 

neurodegeneráció pontos  patomechanizmusa nem teljesen ismert és nem áll rendelkezésre 

oki terápia sem ezen kórképekben. Jelen PhD dolgozatban kettő, a neurodegeneráció 

kialakulásában fontosnak tartott folyamatot vizsgáltunk, úgymint az axonális transzport 

károsodása és a mitokondriumok funkciózavara.  

A Huntington-kór a leggyakoribb, autoszómális domináns módon öröklődő 

neurodegeneratív betegség. A betegeknél motoros, kognitív és pszichiátriai tünetek 

jelentkeznek, tipikusan középkorban, majd a betegség 10-25 év progresszív lefolyás után 

vezet halálhoz. A tünetek hátterében álló fő patológiai elváltozás a striatum közepes méretű 

tüskés GABAerg idegsejtjeinek a pusztulása. A Huntington-kór kialakulásában a betegséget 

kódoló génben egy citozin-adenin-guanin (CAG) triplet ismétlődés számának kóros 

megnövekedése játszik szerepet, mely következtében a huntingtin (HTT) fehérje N-terminális 

régiójában rendellenes hosszúságú poliglutamin szakasz képződik. A mutáns HTT fehérje 

kóros N-terminális fragmentjei felhalmozódnak az érintett idegsejtek sejtmagjában és 

intranukleáris aggregátumokat hoznak létre. A Huntington-kór vizsgálatára különböző 

transzgenikus egérmodellek állnak rendelkezésre, melyek közül munkánk során az N171-82Q 

egértörzset használtuk, amely a HTT génben 82 CAG ismétlődést hordoz és elég jól 

modellezi egerekben a betegség humán patológiáját mind tüneti, mind hisztológiai szinten.  

A dynein a motor fehérjék csoportjába tartozó speciális enzim, amely a dynactin 

fehérjével komplexet alkotva a mikrotubulosokhoz kapcsolódik, és azok mentén elmozdulva  

képes különböző vezikulák és organellumok transzportjára. A dynein/dynactin komplex a 

mikrotubulusok negatív polarizációjú vége felé történő elmozdulásért felelős, az 

idegsejtekben a retrográd axonális transzport fő motorja. Egyik legfontosabb szerepe a 

felhalmozódott, illetve kóros lebomlási termékek és aggregátumok eltávolítása a sejtek 

perifériájáról a sejtközpontba, a degradáció helyszínére. A dynein/dynactin motor komplex 

károsodásának szerepét a neurodegeneratív kórképekben számos adat támogatja. A dynein 

nehéz láncát kódoló gén mutációját igazolták Charcot-Marie-Tooth betegség 2-es típusában, 

illetve alsó végtagi dominanciával járó spinális muszkuláris atrófiában is. Huntington-kórban 

is ismert az axon károsodás és kórosan felhalmozódott transzport fehérjék szerepe mind a 

humán patológiában mind a kísérletes egérmodellekben. A HTT fehérje kapcsolódni képes a 

dynein motorhoz illetve a dynactin fehérje p150Glued nevű alegységéhez is. Pozitívan regulálja 
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a dynein komplex aktivitását, míg a mutáns HTT kifejezetten csökkenti azt, így okozva zavart 

a sejtek túlélése szempontjából fontos autofágiában.  

Az úgynevezett Cramping (Cra) egerek a dynein fehérje nehéz láncát kódoló génben 

hordoznak egy pontmutációt, amely az egerekben károsodott dynein funkciót, retrográd 

axonális transzport zavart okoz. A heterozigóta Cramping (Cra/+) egerek jellegzetes 

fenotípust mutatnak: járászavar, a törzs szokatlan tekeredése, illetve az állatokat a farkuknál 

felemelve görcsösen összekulcsolódnak a végtagjaik és nem képesek azt elengedni (clasping). 

Korábbi kutatások a Cramping egerekben proprioceptív szenzoros neuropathiát igazoltak, 

amely azonban csak részben tehető felelőssé a fenti tünetekért.  

A mitokondriumok funkciózavara korai, kóroki szereppel bír a neurodegeneráció 

kialakulásában. A peroxiszóma proliferátor aktivált receptor (PPAR) gamma koaktivátor 1 

alpha (PGC-1α) egy transzkripciós koaktivátor, amely központi szerepet játszik számos 

nukleárisan kódolt mitokondriális fehérje expressziójának szabályozásában. Ezen központi 

szerepe miatt a mitokondriumok energiatermelésének és biogenezisének fő regulátoraként 

tartják számon. A PGC-1α több izoformája ismert, melyek közül a teljes hosszúságú (full 

length; FL-PGC-1α) specializált leginkább a mitokondriális biogenezis növelésére. Egyre 

több kutatási eredmény támogatja a PGC-1α szerepét a Huntington-kór kialakulásában. 

Ismert, hogy a mutáns HTT csökkenti a PGC-1α expresszióját. Huntington-kór 

egérmodelljében a PGC-1α genetikai ablációja súlyosbítja a betegség tüneteit, illetve azok 

kialakulásának kezdetét, másrészről PGC-1α in vivo transzfekciójával csökkenthető a 

striatumban kialakuló patológiás elváltozások egy része. A PGC-1α rendszer klinikai 

jelentőségét mutatja, hogy a molekulát kódoló PPARGC1A gén variációi szignifikánsan 

befolyásolják Huntington-kóros betegekben a motoros tünetek jelentkezésének idejét, akár 

több évvel is kitolva azt.  

A mitokondriumok működészavarával járó betegségekben, akár elsődleges 

mitokondriális kórképekről, akár neurodegeneratív betegségekről van szó, számos esetben 

megfigyelték a mitokondriumok számának növekedését. Ezt a jelenséget a szakirodalom 

általában "mitokondriális proliferációként" említi, és a csökkent energiatermelés 

következtében létrejövő kompenzatorikus válaszreakcióként tartja számon. Ezt a nézetet 

támasztja alá, hogy FL-PGC-1α izomban történő overexpressziója, ami a mitokondriális 

biogenezis és a mitokondriumok számának növekedését okozza, javítja az izomfunkciót 

mitokondriális myopathia és amyotrophiás lateralsclerosis egérmodelljeiben is. Másrészről a 

mitokondriális proliferáció káros is lehet a mitokondriumok szabályozó funkcióinak 

(apoptózis, kálcium anyagcsere, oxidatív stressz) megváltozásán keresztül. A mitokondriális 
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proliferáció kompenzatorikus vagy káros szerepe még nem teljesen tisztázott, mint ahogy a 

hátterében lévő folyamatok sem ismertek. Nemrég a kutatócsoportunkon belül mások 

szisztémás mitokondriális funkciózavart mutattak ki a Cramping egerekben, melyhez 

megnövekedett mitokondrium szám és PGC-1α aktiváció társult. 

A neurodegeneratív betegségek állatkísérletes modellezése kiváló lehetőséget nyújt a 

patomechanizmusban szerepet játszó folyamatokat pozitívan befolyásoló, potenciálisan 

protektív   molekulák tesztelésére. Az egyik ilyen általunk választott anyag az L-karnitin, 

amely fokozza a mitokondriumok energiatermelését és antioxidáns tulajdonságokkal bír. A 

hosszú-láncú zsírsavak mitokondriumokba történő transzportjáért felelős, ahol a béta-oxidáció 

során energia és acetil-koenzim A (acetil-CoA) képződik. Emellett a rövid- és közepes-láncú 

zsírsavak eliminációjával kivédi azok toxikus felhalmozódását és a szabad CoA elérhetőségét 

biztosítja. Így kontrollálja a mitokondriumokban az acetil-CoA/CoA arányát, ami a 

metabolizmus szempontjából létfontosságú. Habár egy Huntington-kóros betegekben végzett 

kettős-vak, placebo kontrollált humán vizsgálat nem talált szignifikáns javulást L-karnitin 

kezelésben részesülő betegeknél a kontroll csoporthoz képest, mi azt feltételeztük, hogy 

magasabb dózisban adva hatékony lehet.   

 

 

II. Célkitűzések 

A PhD értekezésben a következő kérdéseket vizsgáltuk különböző egérmodellekben: 

(i) A dynein motor fehérje nehéz láncát kódoló gén pontmutációját hordozó Cramping egerek 

részletes magatartás, hisztopatológiai és in vivo képalkotó vizsgálata során arra kerestük a 

választ, hogy az egerek jellegzetes fenotípusának hátterében a striatum funkciózavara, 

károsodása áll-e.  

(ii) Annak meghatározása, hogy a Cramping egerekben korábban kimutatott szisztémás 

mitokondriális funkciózavar és feltételezett kompenzatorikus mitokondriális profileráció 

mechanizmusában a PGC-1α rendszer játszik-e szerepet. FL-PGC-1α genetikai ablációjának 

hatását vizsgáltuk Cramping egerekben részletes és hosszmetszeti magatartás, hisztológiai, 

valamint elektronmikroszkópos módszerekkel. 

(iii) Hogyan befolyásolja a nagyobb dózisban alkalmazott L-karnitin a Huntington-kór 

transzgenikus N171-82Q egérmodelljében az egerek túlélését, motoros tüneteit, valamint a 

striatumban létrejövő hisztopatológiai elváltozásokat.    
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III. Eredmények 

A Cramping (Cra/+) egerek magatartásvizsgálata során korai izomgyengeséget, 

progresszív koordinációs zavart és hyperaktivitást igazoltunk 

A Cra/+ egerek fenotípusának pontos meghatározására többféle magatartásvizsgálatot 

végeztünk az egerek 3 és 12 hónapos korában vad-típusú kontroll állatokkal összehasonlítva. 

A szorítóerő teszt (grip strength) során a Cra/+ egerek már 3 hónapos korban csökkent 

izomerőt mutattak külön a mellső és mind a négy végtagjukat együtt vizsgálva is. A motoros 

koordináció vizsgálatára a Rotarod tesztet alkalmaztuk, amely a Cra/+ egerek 

egyensúlyzavarát igazolta a kontroll egerekhez képest. A spontán lokomotoros aktivitást 

vizsgáló open field teszt során a Cra/+ egerek hyperaktívnak mutatkoztak. Ez nem volt 

összefüggésben fokozott anxietással, amit az azt vizsgáló emelt keresztpalló (elevated plus 

maze) teszttel igazoltunk. A Morris-féle úsztatási teszt (Morris water maze) nem mutatott ki a 

memória és térbeli tanulás terén zavart a Cra/+ egerekben. Összegezve elmondhatjuk, hogy a 

Cra/+ egerekben izomgyengeséget, koordinációs zavart és fokozott spontán lokomotoros 

aktivitást találtunk, megtartott memória funkció és normál anxietás mellett.  

 

Cra/+ egerekben striatum atrófiát és oldalkamra tágulatot mutattunk ki 

Az Cra/+ egerek előagya szignifikánsan csökkent tömegű volt, míg az agytörzs 

tömegében nem volt különbség a kontroll egerekhez képest. A striatum és agykéreg méretre 

és szerkezetileg is normálisnak mutatkozott hematoxilin-eozin festés során. Az agykéreg 

rétegzettségének megőrzése normális fejlődést feltételez. Az egerek koponya MR vizsgálata, 

majd annak volumetriás elemzése a striatum méretének szignifikáns csökkenését igazolta 

Cra/+ egerekben 5 és 10 hónapos korban is, amivel párhuzamosan az oldalkamrák méretét 

szignifikánsan nagyobbnak találtuk.  

 

Hisztopatológiai vizsgálat során progresszív asztrocitózist igazoltunk Cra/+ egerek 

striatumában neurodegeneratív eltérések nélkül  

A reaktív asztrocitózis a neuronális stressz érzékeny markere, amit GFAP (glial 

fibrillary acidic protein) immunoreaktivitás alapján lehet hisztopatológiailag vizsgálni. 8 

hónapos Cra/+ egerek striatumában markánsan emelkedett GFAP aktivitást detektáltunk, ami 

18 hónapos korban még kifejezettebb volt, bár nem volt szignifikáns a progresszió. Ezzel 

egybehangzóan a striatális GFAP mRNS szintet is emelkedettnek találtuk 8 hónapos Cra/+ 

egerekben, 4 hónapos életkorban viszont még nem volt detektálható különbség a kontroll 

egerekkel összehasonlítva. A striatum idegsejtjeinek 95%-át alkotó közepes méretű tüskés 
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idegsejtek számát DARPP32 (dopamine and cAMP regulated phosphoprotein of a molecular 

weight of 32 kDa) immunhisztokémiával, sztereológiai módszerrel vizsgálatuk. A DARPP32 

pozitív idegsejtek számában nem volt szignifikáns különbség Cra/+ egerekben a kontroll 

csoporthoz képest, bár egy csökkenő tendenciát észleltünk. Mindezek alapján elmondhatjuk, 

hogy a Cra/+ egerek tüneteinek hátterében a striatum funkciózavara áll, melyet nem kísér 

egyértelmű sejtpusztulás.  

 

Csökkent dopamin receptor szintet és receptor kötést találtunk Cra/+ egerek striatumát 

vizsgálva 

A morfológiai eltérések mellett a dopamin D1 és D2 receptor mRNS szintjét is 

vizsgáltuk RT-qPCR technikával 8 hónapos Cra/+ egerekben. Eredményeink a D1 receptor 

mRNS szintjének, valamint a D1 receptort tartalmazó sejtek által termelt substance P mRNS 

szintjének csökkenését igazolták. A D2 receptor és az azt hordozó sejtek által termelt pre-

proenkephalin mRNS szintben nem volt szignifikáns különbség. Az egerek PET vizsgálata 

viszont mind a D1 receptor, mind a D2 receptor csökkent radioligand kötését mutatta. A 

vizsgálathoz a D1 receptor szelektív [11C] SCH-23390 radioligandot illetve a D2/3 receptor  

szelektív [18F]Fallypride-ot használtuk. Ezen eredmények szintén a striatum funkciózavarát 

igazolják a dynein motor fehérje mutációját hordozó Cra/+ egerekben.  

 

Kimutattuk, hogy a Cramping egerekben korábban észlelt mitokondriális proliferáció 

FL-PGC-1α függő 

Annak igazolására, hogy a Cramping egerekben észlelt mitokondriális proliferáció 

összefüggésben van e a PGC-1α rendszerrel, az egerekben FL-PGC-1α genetikai ablációját 

hoztuk létre Cramping és FL-PGC-1α knock-out egerek keresztezésével. Az így létrejött FL-

PGC-1α deficiens Cramping egereket későbbiekben a dolgozatban Cra/FLα -/- egereknek 

hívjuk. A FL-PGC-1α abláció hatására Cramping egerekben teljesen megszűnt a korábban 

észlelt mitokondriális DNS szint emelkedés az izmokban. Cramping egerek gastrocnemius 

izmának elektronmikroszkópos vizsgálata során pedig "óriás mitokondriumokat" találtunk, 

míg Cra/FLα -/- egerekben nem észleltünk ilyen "proliferatív" eltéréseket. Ezek az 

eredmények azt mutatják, hogy a Cramping egerekben észlelt mitokondriális proliferatív 

elváltozások az endogén FL-PGC-1α hiányában nem jönnek létre.  
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Igazoltuk, hogy Cra/+ egerekben a FL-PGC-1α ablációja súlyosbítja az egerek általános 

és neurológiai fenotípusát, valamint a mitokondriális funkciózavart 

Ezt követően azt vizsgáltuk, hogy a mitokondriális proliferáció csökkentése FL-PGC-

1α abláció révén, hogyan befolyásolja a Cra/+ egerek fenotípusát. Cra/FLα -/- egereket 

hasonlítottunk össze FL-PGC-1α knock-out, Cramping és vad-típusú egerekkel. A Cra/FLα -

/- egerek sokkal súlyosabb tüneteket mutattak, mint a "szimpla" mutációt hordozók. 

Prominens kyphosist, rendellenes tartást és progresszív testszőrzet csökkenést észleltünk 

ezeknél az egereknél. A Cra/FLα -/- egereknek szignifikánsan alacsonyabb volt a testsúlyuk, 

mint bármely másik genotípusnak. A nőstény Cra/FLα -/- egerek testhőmérsékletét is 

alacsonyabbnak találtuk az életkor előrehaladtával, progresszív módon, míg a hím egereket 

vizsgálva a "szimpla" FL-PGC-1α knock-out és Cra/FLα -/- egerekben is alacsonyabb 

testhőmérsékletet mértünk. 12 hónapos életkorban mind a Cramping, mind a FL-PGC-1α 

knock-out egereket vizsgálva csökkent szukcinát-dehidrogenáz aktivitást találtunk a tibialis 

anterior és soleus izmokban is, ami mitokondriális funkciózavart mutat. A "dupla 

géndefektust" hordozó Cra/FLα -/- egerekben pedig szignifikánsan markánsabb szukcinát-

dehidrogenáz aktivitás csökkenést találtunk.    

A Cra/+ egerek előzőekben részletezett neurológiai fenotípusához képest a Cra/FLα -/- 

egerekben szignifikánsan korábbi életkorban és/vagy súlyosabb mértékben megjelenő 

tüneteket észleltünk. Az izomerőt (grip strength) gyengébbnek találtuk Cra/+ egerekhez 

képest már 3 hónapos életkortól kezdve. A Cra/FLα -/- egereknél szisztémás tremor 

jelentkezett már 6 hónapos életkor előtt, míg a Cra/+ illetve FL-PGC-1α -/- egereknél csak 9 

hónapos kor után láttunk tremort és nem minden egyednél. Az ún. "függőpózna teszt" (string 

agility) során a Cra/FLα -/- egerek már 4 hónapos koruktól kezdve nem tudták tartani 

magukat a póznán, míg a Cra/+ egerek 9 hónapos életkorig legalább 10 másodpercig bírtak 

kapaszkodni. Hasonlóan az eddig leírt tesztekhez a Cra/FLα -/- egerek a Rotarod teszten is 

szignifikánsan rosszabbul teljesítettek, mint a másik három genotípus, 6, 9 és 12 hónapos 

életkorban vizsgálva is. Az open field teszt során pedig csökkent explorációs viselkedést 

találtunk Cra/FLα -/- egerekben, ami az állatok ágaskodásának (rearing) számának 

csökkenésében nyilvánult meg, a többi csoporttal összehasonlítva 8 hónapos életkortól. 

    

Kimutattuk, hogy az L-karnitin kezelés szignifikánsan javította az egerek túlélését és a 

motoros tünetek kialakulását Huntington-kór transzgenikus egérmodelljében 

Az L-karnitin kezelés hatásait vizsgáltuk az N171-82Q transzgenikus egerekben. Az 

átlagos élettartama a kontroll, az L-karnitin oldószerét kapó egereknek 125,6 nap volt. Az L-
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karnitin kezelést kapó csoportban az egerek átlagosan 144,3 napig éltek, ami szignifikáns, 

14,91 % emelkedés a kontrollhoz képest. Az open field teszt során 14 hetes életkortól 

észleltük az N171-82Q transzgenikus egerek motoros teljesítményének romlását, az állatok 

lassabban illetve kevesebbet mozogtak a vad-típusú egerekhez képest. Ez a 

mozgásteljesítmény csökkenés az L-karnitint kapó transzgenikus egerekben megszűnt. Maga 

az L-karnitin a vad-típusú egerek mozgásaktivitását nem befolyásolta szignifikánsan. Az 

ágaskodások (rearing) számának szignifikáns csökkenését 15 hetes transzgenikus egerekben 

észleltük, mely az L-karnitint kapó csoportban még nem volt manifeszt ebben az életkorban.  

 

Az L-karnitin kezelés neuroprotektív hatását is igazoltuk az N171-82Q transzgenikus 

egerekben 

A motoros tünetek javítása mellett az L-karnitin kezelés a striatumban létrejött 

idegsejtszám csökkenést is mérsékelte a Huntington-kór transzgenikus modelljében. Krezil-

ibolya festéssel detektáltuk a striatumban az idegsejtek számát. Az N171-82Q transzgenikus 

egerekben a striatum idegsejtjeinek pusztulását láttuk, míg az L-karnitint kapó csoportban 

szignifikánsan több túlélő sejtet találtunk. Emellett a huntingtin immunoreaktív sejtzárványok 

számát is vizsgáltuk a laterális striatumban illetve a pyriform kortex külső részében (layer II). 

A HTT immunoreaktív aggregátumokat EM48 poliklonális ellenanyaggal vizualizáltuk. Azt 

találtuk, hogy a kortexben a sejtzárványok sokkal kifejezettebbek, mint a neostriatumban. Az 

L-karnitint kapó transzgenikus Huntington-kóros egerekben kevesebb aggregátum volt 

mindkét agyi struktúrában, mely különbség a kortexben szignifikáns is volt, a kontroll N171-

82Q egerekhez képest.  

 

IV. Megbeszélés 

A PhD tézisben részletezett eredményeink a dynein motor fehérje és axonális 

transzport, valamint a mitokondriális funkciózavar neurodegeneratív betegségek 

kialakulásában való szerepére szolgáltatnak további bizonyítékokat. 

Bizonyítottuk a dynein motor fehérje striatum funkciójának fenntartásában való 

szerepét in vivo. A dynein mutációt hordozó Cramping egérmodell vizsgálata során leírt 

eredményeink elsőként szolgáltatnak erre direkt, genetikai szintű evidenciát. Cramping 

egerek magatartásvizsgálata során korai izomgyengeséget, járászavart, motoros 

inkoordinációt és hyperaktivitást találtunk. A korábban publikált relatív enyhe proprioceptív, 

szenzoros neuropathia csak részben tehető felelőssé ezekért a tünetekért. A fent részletezett 

eltérések hátterében központi idegrendszeri károsodást valószínűsítettünk, ezen belül is a 
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bazális ganglionok és a striatum szerepe merült fel a patológiában. Eredményeink 

megerősítették ezt a feltételezést. Oldalkamra tágulattal kísért striatum atrófiát, a D1 

receptorok szelektív down-regulációját, csökkent D1 és D2 dopamin receptor kötést és 

markáns asztrocitózist igazoltunk a striatum területén Cra/+ egerekben. A striatum 

funkciózavara magyarázhatja a Cramping egerekben észlelt fenotípust. Ez összecseng más 

kutatási eredményekkel, ahol hasonló fenotípust - clasping, járászavar, hyperaktivitás - 

mutató egérmodellek esetén a striatum károsodása áll a háttérben. A legevidensebb ezek 

közül a Huntington-kór különböző transzgenikus egérmodelljei, mint az általunk később 

vizsgálat N171-82Q, vagy az R6/2, de a PGC-1α knock-out egértörzset vagy a BDNF 

depletált egérmodellt is említhetjük.  

Eredményeink azt mutatják, hogy míg a magatartásbeli eltérések már 3 hónaposan 

jelentkeztek, a striatum volumenének csökkenése pedig 5 hónaposan, addig az asztrocitózis, 

dopamin receptor expresszió és receptor kötő aktivitás csökkenés pedig csak később, 8 

hónapos életkor után. Az irodalmi adatokkal összevetve nem egyedülálló, hogy a 

magatartásbeli vagy egyéb funkcionális eltérések megelőzik a manifeszt hisztopatológiai és 

biokémiai eltéréseket. Például huntingtin knock-in egérmodellben a motoros tünetek jóval a 

striatum károsodására utaló jelek előtt megjelennek. A DARPP32 pozitív idegsejtek 

számában nem találtunk szignifikáns változást, ami azt mutatja, hogy a striatum 

funkciózavarához nem társul a striatum fő populációját alkotó közepes méretű tüskés 

idegsejtjeinek pusztulása. Adataink azonban nem zárják ki egy igen lassú és enyhe (18 

hónapos egerekben sem volt szignifikáns neuron pusztulás, csak csökkenő tendencia) 

neurodegeneráció fennállását, aminek nehézkes a detektálása.  

Igazoltuk a teljes hosszúságú PGC-1α izoforma (FL-PGC-1α) szerepét a 

kompenzatorikus mitokondriális proliferáció fenntartásában Cramping egerekben. 

Kutatócsoportunk más tagjai által végzett korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy Cra/+ 

egerekben szisztémásan csökkent a mitokondriális energiatermelés, amelyhez meglepő 

módon emelkedett mitokondriális DNS (mtDNS) szint társult. Ezen megfigyelés hátterében a 

mitokondriumok biogeneziséért felelős transzkripciós koaktivátor, a PGC-1α aktivációját 

feltételeztük.  

Eredményeink igazolták, hogy Cra/+ egerekben a FL-PGC-1α genetikai ablációját 

követően nem alakul ki kompenzatorikus mitokondriális proliferáció, ami a "dupla" genetikai 

defektust hordozó Cra/FLα -/- egerek sokkal súlyosabb fenotípusában is manifesztálódik. A 

Cra/FLα -/- egerek metabolikus (testsúly, testhőmérséklet) paramétereiben és 

magatartásvizsgálatuk során is (izomerő, koordináció, tremor, vertikális mozgások) 



 

   

9 

szignifikánsan súlyosabb tüneteket észleltünk, mint a kontroll csoportokban. Súlyos 

mitokondriális funkciózavarra utaló új tünetek is megjelentek, mint a progresszív testszőrzet 

elvesztése vagy a kyphosis. Mindebből arra következtethetünk, hogy Cramping egerekben az 

endogén FL-PGC-1α aktiválódásának hatására létrejövő fokozott mitokondriális biogenezis 

kompenzálja az egerekben meglévő mitokondrium működészavart és enyhíti a fenotípust. FL-

PGC-1α hiányában a Cra/FLα -/- egerekben ez a kompenzatorikus mechanizmus hiányzik, 

emiatt észleljük a sokkal súlyosabb tüneteket.  

Más irodalmi adatok is pozitív hatást írtak le neurodegeneráció különböző modelljeiben 

mesterségesen fokozott PGC-1α aktivitás mellett. PGC-1α vázizomzatban való szelektív 

overexpressziója amyotrophiás lateralsclerosis egérmodelljében javítja az izomerőt és 

lokomotoros aktivitást. Lentivírus-mediált PGC-1α expresszió az R6/2 transzgenikus 

Huntington-kóros egerek striatumában csökkentette az idegsejtek pusztulását. Másrészről 

PGC-1α knock-out egereket Huntington-kór knock-in egérmodelljével keresztezve, 

szignifikánsan súlyosabb magatartásbeli és hisztopatológiai eltéréseket találtak, amely a 

mitokondriális toxin 3-nitropropionsav adását követően még kifejezettebbé vált. 

A neurodegeneráció patomechanizmusának vizsgálatán túl, a mitokondriumok 

energiatermelését pozitívan befolyásoló gyógyszeres kezelés hatását is vizsgáltuk 

állatkísérletes körülmények között. Eredményeink azt mutatták, hogy a nagy dózisban 

alkalmazott L-karnitin kezelés  szignifikánsan javította a Huntington-kór N171-82Q 

transzgenikus egérmodelljében az egerek túlélését, motoros aktivitását és a 

hisztopatológiai eltéréseket is csökkentette.  

Egy korábbi klinikai tanulmány során nem találtak szignifikáns javulást L-karnitin 

alacsonyabb dózisban történt alkalmazása mellett Huntington-kóros betegekben, mi azonban 

azt feltételeztük, hogy magasabb dózisban hatékony lehet. Vizsgálatunk során az L-karnitin 

kezelést követően 14,91 % javulást találtunk az egerek túlélésében, ami az irodalmi adatokkal 

összevetve hasonló mértékű, mint amit más, korábban tesztelt antioxidáns anyagok (pl. 

remacemide, koenzim Q10) értek el, habár kicsit alacsonyabb mint a kreatin vagy a 

ciszteamin hatékonysága. Korábbi vizsgálatok 25 % neuronális sejtszám csökkenést írnak le a 

striatum területén 16 hetes N171-82Q egerekben. Eredményeink szintén reprodukálják ezt a 

mértékű idegsejt pusztulást a striatumban a PBS-t kapó N171-82Q egereket a vad-típusúakkal 

összehasonlítva.  Az L-karnitin kezelés szignifikánsan kivédte ezt a sejtszám csökkenést. 

Emellett a mutáns HTT fehérjéből képződött aggregátumok számának is szignifikáns 

csökkenését tapasztaltuk L-karnitin kezelést követően a pyriform kortexben, ami az N171-

82Q egerek patológiájában jelentős terület, a striatumban pedig bár szignifikáns különbséget 



 

   

10 

nem detektáltunk, szintén csökkenő tendenciát láttunk. Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy 

az L-karnitin kezelés a Huntington-kór N171-82Q egérmodelljében neuroprotektívnek 

bizonyult, mely hatásért feltételezhetően az L-karnitin antioxidáns és mitokondriális 

energiatermelést javító tulajdonságai felelősek. Bár a pontos hatásmechanizmus nem ismert, 

eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy az L-karnitin a Huntington-kór terápiájában 

hatékony lehet.  

Az L-karnitint és annak acetil észterét, az acetil-L-karnitint más vizsgálatok is 

neuroprotektívnek találták különböző neuronális működészavarral, neurodegenerációval járó 

állatmodellekben. Az irodalmi adatok gerincvelő sérülés kísérletes modelljében, 

mitokondriális toxin modellekben (3-nitropropionsav, rotenone) illetve metamfetamin okozta 

neurotoxicitás modelljében írták le a karnitin kezelés jótékony hatását. Az acetil-L-karnitint 

globális hypoxia patkánymodelljében is neuroprotektívnek találták, hatását a PGC-1α és 

nukleáris respirációs faktor-1 mediált mitokondriális biogenezis serkentésével magyarázták. 

Alzheimer-kórban ellentmondásosak az adatok az L-karnitin szupplementáció jótékony 

hatását illetően, egy friss eredmény szignifikáns javulásról számol be egy fázis II vizsgálatban 

alkalmazott kombinált étrend kiegészítő (melynek az L-karnitin is része) kezelést követően.  

 

V. Összefoglalás 

Eredményeink igazolták, hogy a dynein motor fehérje pontmutációját hordozó 

Cramping egerek tüneteinek hátterében a striatum károsodása, funkciózavara áll. Mindez az 

első direkt, genetikai szintű evidencia ami a dynein motor fehérjének a striatum funkciójának 

fenntartásában való szerepét bizonyítja. Kimutattuk, hogy a FL-PGC-1α szükséges a 

Cramping egerekben észlelt mitokondriális proliferáció fenntartásához, továbbá genetikai 

ablációja mind a metabolikus, mind a neurológiai tüneteket rontja. Mindez azt a nézetet 

támogatja, hogy a mitokondriális illetve neurodegeneratív betegségekben észlelt 

mitokondriális proliferációnak kompenzatorikus szerepe van a patogenezisben. Továbbá 

igazoltuk az L-karnitin kezelés neuroprotektív hatását a Huntington-kór N171-82Q 

egérmodelljében, mely hatásért feltételezhetően antioxidáns és mitokondriális 

energiatermelést javító tulajdonságai felelősek.  

Eredményeink a dynein motor fehérje és a mitokondriális funkciózavar 

neurodegenerációban való szerepére szolgáltatnak további bizonyítékokat, és hozzájárulnak a 

neurodegeneratív betegségek patomechanizmusának pontosabb megértéséhez, különös 

tekintettel a striatum érintettségével járó kórképekre, így pl. Huntington-kórra.    
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VII. Rövidítések jegyzéke 

BDNF  brain derived neurotrophic factor 

CoA  Koenzim A 

Cra  Cramping (a dynein nehéz láncát kódoló gén pontmutációját hordozó egérmodell) 

DARPP32 dopamine and cAMP regulated phosphoprotein of a molecular weight of 32 kDa 

EM48  poliklonális antitest ami a humán huntingtin első 256 aminosavát ismeri fel 

FL  full length / teljes hosszúságú 

GFAP  glial fibrillary acidic protein 

HTT  huntingtin 

MR  mágneses rezonancia 

mtDNS  mitokondriális DNS 

PBS  phosphate-buffered saline 

PET  pozitron emissziós tomográfia 

PGC-1 α PPAR gamma koaktivátor 1 alpha  

PPAR  peroxiszóma proliferátor aktivált receptor  
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