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1. Bevezetés
1.1. A biológiai gátrendszerek
A soksejtű szövetes szervezeteket különböző, hámszöveti sejtek alkotta
gátrendszerek határolják. Az elsődleges határfelületek a külső barrierek, amelyek
elválasztják a szervezet egészét a külvilágtól. Ilyen gátrendszernek tekinthetjük a
legnagyobb érzékszervet, a bőrt, valamint a légutak és a bélcsatorna nyálkahártyáját (Deli,
2009; Krizbai és mtsai, 2015). Ezek a felületek megakadályozzák, hogy káros anyagok,
kórokozók szabadon jussanak a szervezetbe, ugyanakkor kommunikációs felszínt is
biztosítanak a külvilággal. Ezeken a határfelületeken átjutva az immunrendszer által
veszélyesként felismert antigének helyi választ válthatnak ki, amely a keringési rendszer
révén később szervezetszintű választ okozhatnak.
A szervezet másodlagos védelmi vonala az annak egészét behálózó és összekötő
érpályarendszer és az immunológiai szempontból kitüntetett helyzetet élvező szervek
közötti határfelületek, a vér-szöveti barrierek (Fromm, 2004). Ilyen gátrendszer található
többek között a hímivarsejteket termelő herében, a fejlődő magzat ellátására szolgáló
méhlepényben, valamint az idegrendszerben. Az idegi gátrendszerek közül kiemelt
fontosságú a vér-agy gát, amelyet az agyi hajszálerek endotélsejtjei alkotnak (Neuwelt és
mtsai, 2011). Ezek a felületek védelmet nyújtanak a vérben keringő lehetséges káros
anyagokkal és kórokozókkal szemben, fontos szerepük van a szervek állandó belső
egyensúlyának, homeosztázisának fenntartásában, és az immunsejtek átjutásának
szabályozásában élettani és kórtani körülmények között.
A biológiai gátrendszerek anatómiai alapját a különleges felépítésű hámsejtek és
belhámsejtek képezik, amelyek egymáshoz szorosan kapcsolódnak. A sejtek közötti rést,
az úgynevezett paracelluláris utat sejtkapcsoló membránfehérjék zárják le. Az így
kialakuló szoros kapcsolatok (tight junction, TJ) képezik az elsődleges, fizikai alapját
ezeknek a gátrendszereknek (Cereijido és mtsai, 2008).
A biológiai gátrendszerek vizsgálatára számos jól beállított tenyészetes modell áll
rendelkezésre. Habár a biológiai gátrendszerek megfelelő működéséhez elengedhetetlen a
szöveti mikrokörnyezet, a laborkörülmények között, in vitro tenyésztett epitél- és
endotélsejtek kifejezik az élettani körülmények között megfigyelhető legfontosabb barriersajátosságokat, például a sejtkapcsoló és szállító fehérjéket. Munkánk során egy külső gát,
a bélhám, és egy belső barrier, a vér-agy gát tenyészetes modelljét alkalmaztuk.
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1.2. A bélepitélium
A legnagyobb külső határfelületnek tekinthető gátrendszerünk a bélcsatorna
nyálkahártyája a maga 200 m2 nagyságú felületével (Deli, 2009). A gasztrointesztinális gát
a szimbionta baktériumokkal együtt segíti a táplálékfelvételt és az emésztést, az
immunrendszer sejtjeivel együtt pedig védelmezi a szervezetet (König és mtsai, 2016). A
szájüreget és a végbelet bélelő többrétegű laphám epitélium mellett a bélcsatorna
nyálkahártyának nagy részét köbös alakú laphámsejtek alkotják, melyeket különböző
sejtkapcsoló struktúrák fűzik egymáshoz megakadályozva, hogy anyagok, bélbaktériumok,
vagy kórokozók szabadon jussanak a szervezetbe (1. ábra).

1. ábra. A bélepitélium szerkezetének és felépítésének sematikus rajza (König és mtsai, 2016
alapján).

A bélepitélium hámsejtjeit a TJ fehérjék elhelyezkedése alapján létrejövő polaritás
jellemzi. A sejtek apikális, béllumen felé eső részének függeléke a vékonybélben fontos
felszívódási felszínt biztosító kefeszegély, ahol a különböző lebontott tápanyagok
felvételében szerepet játszó receptor- és transzportfehérjék találhatók. Az epitélsejtek
bazális felszíne nagy számban fejez ki a bazális membránhoz kapcsolódó fehérjéket és a
felvett

tápanyag-molekulák

keringésbe

juttatásáért

felelős

efflux

pumpákat

és

tápanyagszállító fehérjéket (König és mtsai, 2016). A sejteket egymáshoz fűző szoros
kapcsolatok és a sejt polaritásának megfelelő oldalon kifejezett fehérjék az anyagok
egyirányú, szabályozott áramlását teszik lehetővé (Deli, 2009). A sejteken keresztül,
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transzcelluláris úton és passzív módon kerülnek a keringésbe a zsírban oldódó nagyobb
molekulák, míg a vízben oldódó molekulák és tápanyagok aktívan, szállító fehérjék
segítségével. A szervezet számára mérgező anyagokat efflux pumpák juttatják vissza a
béllumenbe (Fromm, 2004).
Az epitélsejtek apikális felszínéhez legközelebb található a sejteket övszerűen
körbeölelő és egymáshoz kapcsoló TJ struktúra (1. ábra), amelyet olyan integráns TJ
membránfehérjék alkotnak, mint az okkludin, tricellulin, klaudin-2, -3, -4, -7, -8, -12 és 15, amelyek a zonula occludens (pl. ZO-1) linker fehérjéken keresztül kapcsolódnak az
aktinból felépülő sejtvázhoz (Deli, 2009; Groschwitz és Hogan, 2009). A szoros
kapcsolatok fehérje-összetétele a bélszakasztól függően eltéréseket mutat, de mindenhol
elsődlegesen gátolja az anyagok szabad átjutását a gátrendszeren. A TJ fehérjék másik
nagyobb csoportja a junkcionális adhéziós molekulák (JAMok), melyek az okkludinnal és
a klaudinokkal együtt a sejtmembránban övszerűen elhelyezkedve megakadályozzák a
membránfehérjék szabad diffúzióját, kialakítva ezáltal a sejtek polaritását. A szoros
kapcsolatoktól bazális irányban helyezkednek el a kalciumkötésre képes kadherin és az
immunglobulinszerű nektin fehérjecsaládok egyes képviselőiből felépülő adherens
kapcsolatok vagy övdezmoszómák, melyek az aktin sejtvázhoz kapcsolódva szintén
hozzájárulnak az epitélsejtek egymáshoz kapcsolódásához (Groschwitz és Hogan, 2009). A
bélhámsejtek bazális felszínéhez közel találhatók a foltdezmoszómák, melyek az
extracelluláris mátrix fehérjéihez kapcsolják a sejteket.
A béltraktusban élő szimbionta bélbaktériumok nemcsak elősegítik az emésztést és
az élő szervezet számára fontos vitaminokat termelnek, hanem meghatározó jelentőségűek
az immunrendszer, a bélepitélium és más szöveti barrierek működése szempontjából is
(Al-Asmakh és Hedin, 2015). Ugyanakkor a gátrendszer sérülése esetén a szervezetbe
kerülve a baktériumok immunválaszt, helyi gyulladást válthatnak ki. A bélbaktériumok
mellett az immunrendszer sejtjei is szerepet játszanak az intesztinális gát megfelelő
működésében. Az immunsejtek által termelt citokinek hatással vannak a bélepitélsejtek
fehérje-kifejeződésére, és a limfociták által termelt reaktív oxigéngyökök (ROS) és a
hízósejtek hisztaminja mellett a barrier megnyílását okozhatják (König és mtsai, 2016).
1.3. A vér-agy gát
A központi idegrendszer ionos homeosztázisának és az idegsejtek megfelelő
tápanyag-ellátottságának fenntartásában elsődleges szerepe van a vér-agy gátnak (Abbott
és mtsai, 2006). A dinamikus határfelület anatómiai alapját az agyi hajszálerek falát
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felépítő belhámsejtek vagy endotélsejtek képezik, amelyek az őket körülvevő sejtekkel
együttműködve látják el a központi idegrendszer védelmét és anyagcseréjét (2. ábra). A
felnőtt emberi agyban található hajszálerek hossza megközelítőleg 650 km, felszíne
mintegy 15-20 m2 (Deli, 2009). Az agyi endotélsejtek közös bazális membránban
helyezkednek el az összehúzódásra képes, ezáltal az érátmérőt szabályozó pericitákkal
(Abbott és mtsai, 2010; Attwell és mtsai, 2016). Míg a hajszálereket teljes hosszukban
beborítják az agyban található asztrogliasejtek végtalpai, amelyek révén intenzív
kölcsönhatás alakul ki a különböző, idegrendszert felépítő sejttípusok között. A vér-agy
gátat alkotó három sejttípus az erek körüli mikroglia és a mikroereket beidegző
idegsejtekkel, valamint a vérben keringő sejtekkel együtt alkotja a neurovaszkuláris
egységet, amelynek összehangolt működése meghatározó és kulcsfontosságú a központi
idegrendszer fejlődése és működése szempontjából (Neuwelt és mtsai, 2011).

2. ábra. A vér-agy gát szerkezetének és felépítésének sematikus rajza (Abbott és mtsai, 2010
alapján).

Az agyi ionos egyensúly megteremtésén túl a vér-agy gát szerepet játszik az agy
tápanyagokkal való ellátásában, a káros anyagok és bomlástermékek eltávolításában,
valamint a periféria és az idegrendszer közötti információátadásban (Abbott és mtsai,
2010). Mindezeket elsősorban az agyi endotélsejtek sajátos felépítése teszi lehetővé. A
lapos, elnyúlt sejtekre a bélepitélsejtekhez hasonlóan polaritás jellemző. A perifériás
szervek endotélsejtjeivel szemben nincs fenesztráció, és kevés a pinocitotikus vezikula. Az
agyi endotélsejtek vér felőli, luminális felszínén vastag glikokalix található, emellett nagy
számban fejeződnek ki efflux pumpafehérjék, melyek megakadályozzák növényi vagy
mikrobiális vegyületek, egyéb xenobiotikumok idegrendszerbe való bejutását, míg a
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metabolikus enzimek a bioaktív vegyületekkel szemben biztosítanak védelmet (Banks,
2016). A vér-agy gáton található tápanyagszállító fehérjék (SLC transzporter fehérjecsalád)
nélkülözhetetlenek a cukrok, aminosavak, lipidek, vitaminok idegrendszerbe juttatása
szempontjából (Campos-Bedolla és mtsai, 2014). Az SLC transzporterek az agyi
endotélsejtek luminális felszínén nagy számban és mennyiségben fejeződnek ki, míg a
sejtek agy felőli, abluminális felszínére vékonyabb glikokalix és eltérő tápanyagszállító
fehérje-összetétel jellemző (Abbott és mtsai, 2010). A zsírban oldódó anyagok a vér-agy
gáton át passzív diffúzióval kerülnek be a központi idegrendszerbe. Mivel az agyi
endotélsejtek közötti paracelluláris útvonalat a szoros kapcsolatok lezárják, a nagyobb
lipofil molekulák, valamint a vízben oldódó tápanyagok, peptidek és fehérjék SLC fehérjék
segítségével, valamint adszorptív- és receptor-mediált transzcelluláris transzporttal jutnak
be az agyszövetbe (Abbott és mtsai, 2006).
A vér-agy gátnál a többi biológiai gátrendszerhez hasonlóan a sejtek körül
övszerűen körbefutó TJ struktúrák kiemelten fontosak. Az agyi endotélsejtek szoros
kapcsolatainak felépítésében is számos transzmembrán TJ fehérje vesz részt. Egy részük,
mint az okkludin, a tricellulin, a JAM az epitélsejtekben is megtalálható (1. táblázat). A
bélepitélsejtekkel szemben a vér-agy gát domináns TJ fehérjéje a klaudin-5, valamint az
endoteliális sejtadhéziós molekula (ESAM) (Deli, 2009). Az endotélsejtekre specifikus
adherens junkció fehérje a VE-kadherin és a vérlemezke-endotélsejt adhéziós molekula
(PECAM-1), amelyek a nektinekkel együtt az intracelluláris kateninek révén kapcsolódnak
a citoszkeletonhoz és stabilizálják a sejtek közötti kapcsolatokat (1. táblázat).
1. táblázat. Az intesztinális és a vér-agy gát felépítésének összehasonlítása (Deli, 2009 alapján).
Félkövérrel szedve a gátrendszerek közötti fontosabb különbségek.

Bélepitélium

Vér-agy gát endotélium

Gátrendszer

külső

belső

Apikális/luminális
függelék

mikrovillus, glikokalix

glikokalix

okkludin, tricellulin

okkludin, tricellulin

klaudin-1, -2, -3, -4, -7, -15

klaudin-1, -3, -5, -15

JAM-A, -B, -C, CAR

JAM-A, -B, -C, CAR, ESAM

E-kadherin

VE-kadherin

nektinek

nektinek, PECAM-1

Szoros kapcsolatot (TJ)
kialakító fehérjék
Adherens kapcsolatot
(AJ) kialakító fehérjék
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A TJ segítségével szorosan egymáshoz kapcsolódó agyi endotélsejtek igen magas
ellenállást mutatnak ionokra: kísérleti állatok agyi mikroereiben mintegy 2000 Ω
elektromos ellenállás mérhető az endotélsejtréteg két oldala között (Pardridge, 2002).
A vér-agy gát és az idegrendszer működésének fontos szabályozói még az
immunsejtek, melyek aktivált állapotban képesek kitapadni az endotélsejtek felszínére és a
TJ fehérjék között, illetve a sejteken át (diapedezis) az agyba jutni (Engelhardt és mtsai,
2017). A központi idegrendszerben az elsődleges immunológiai feladatot a mikrogliasejtek
látják el, melyek aktiválódása alapvetően képes megváltoztatni a vér-agy gát működését.
1.4. A biológiai gátrendszerek gyulladásban
A

dinamikus

határfelületek

biológiai

funkciójuk

betöltéséhez

folyamatos

kölcsönhatásban állnak a külső és a belső terekkel, azaz az apikális vagy luminális és
bazális vagy abluminális oldalakkal. A gátrendszerek homeosztázist fenntartó és
védőfunkciói, és azok vizsgálata nemcsak élettani körülmények között fontos, hanem
betegségekben is. A legtöbb kórtani állapotban megfigyelhetőek a helyi, vagy akár
szisztémás gyulladásos folyamatok, amelyek alapvetően befolyásolják a barrierek
működését. Emellett a bél- és agyi barrierek működésének romlása, illetve károsodása is
hozzájárul a gyulladásos folyamatok és betegségek kialakulásához (Lee, 2015; Erickson és
Banks, 2018).
A

bélrendszert

bélelő

epitélium

sérülése

figyelhető

meg

gyulladásos

bélbetegségekben és a csontvelő- vagy őssejt átültetés következtében fellépő graft versus
host betegségben is (Nalle és Turner, 2015). A megbetegedések során megemelkedik a
gátrendszer áteresztőképessége és a tünetek súlyosságával arányosan fokozódik a
bélepitélium funkcióvesztése, amelynek alapja az epitélsejtek és az azokat összekapcsoló
TJ fehérjék közvetlen károsodása (Lee, 2015). További közös jellemzője a Crohnbetegségnek, a fekélyes vastagbélgyulladásnak (colitis ulcerosa) és a graft versus host
betegségnek a gyulladáskeltő citokinek, a tumor nekrózis faktor-α (TNF-α) és az
interleukin-1β (IL-1β) magas szintje a megbetegedés súlyosságától függően (Nalle és
Turner, 2015). A gyulladáskeltő citokinek bélepitéliumra kifejtett károsító hatását
állatkísérletes és tenyészeten végzett kutatások is bizonyították. Az IL-1β gátmegnyitó
hatását a bélhám modellezésére széles körben alkalmazott humán Caco-2 epitélsejtvonalon
(Al-Sadi és mtsai, 2010), és egérmodellen is kimutatták (Al-Sadi és mtsai, 2012). Hasonló
barriert károsító és gyulladást kiváltó választ igazoltak bélepitélsejteken TNF-α, illetve
TNF-α és IL-1β együttes adása után (Van De Walle és mtsai, 2010).
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A szisztémás gyulladások során felszabaduló citokinek a keringés útján a belső
gátrendszerek, így a központi idegrendszert védelmező vér-agy gát működésére is hatással
vannak (Erickson és Banks, 2018). Így például az akut hasnyálmirigy-gyulladás kísérletes
modelljében a gyulladáskeltő citokinek, köztük a TNF-α megemelkedett szintjét mutatták
ki a vérben a vér-agy gát áteresztőképességének fokozódásával párhuzamosan (Farkas és
mtsai, 1998). Ez az eredmény azzal a klinikai megfigyeléssel együtt, hogy a
hasnyálmirigy-gyulladás

súlyos

formájától

szenvedő

betegek

mintegy

ötödénél

tájékozódásbeli zavarok, agyi bevérzések figyelhetők meg, felveti a vér-agy gát szerepét a
központi idegrendszeri károsodás kialakulásában a pankreatikus enkefalopátia kórképben
(Ding és mtsai, 2004).
A gyulladáskeltő citokinek közül a TNF-α és az IL-1β a két leginkább
tanulmányozott molekula, melyek részt vesznek központi idegrendszeri gyulladásos
folyamatokban (Liebner és mtsai, 2018), illetve a szisztémás gyulladások következtében
fellépő neuroinflammációban (Hoogland és mtsai, 2015). A TNF-α közvetlenül fokozza a
vér-agy gát permeabilitását állatkísérletekben (Megyeri és mtsai, 1992; Ábrahám és mtsai,
1996), és ez a hatás tenyészetes modelleken is megfigyelhető (Deli és mtsai, 1995).
Ugyanígy kimutatható az IL-1β barriermegnyitó hatása is in vitro vér-agy gát modellen
(Deli és mtsai, 2005). Mivel a TNF-α és a IL-1β játszik központi szerepet mind a
szisztémás, mind az idegrendszeri gyulladásokban, kísérleteinkhez ezt a két citokint
választottuk.
1.5. Az α-melanocita stimuláló hormon
Az α-melanocita stimuláló hormon (α-MSH) egy endogén peptid, ami a
melanokortinok családjába tartozik, és a pro-opiomelanokortin (POMC) prohormonból
képződik (3. ábra). A POMC génről átíródó fehérjéből enzimatikus hasítások révén
keletkezik

az

agyalapi

mirigy

mellékvesekéreg

serkentő

hormonja

(ACTH:

adrenokortikotróp hormon), melyből újabb enzimatikus hasításokat követően képződik a
13 aminosavból felépülő α-MSH (2. táblázat). Ugyanígy a POMC fehérjéből keletkezik
hasonló enzimműködéseknek köszönhetően a 22 aminosavból álló β-MSH, valamint a
három izoformával is rendelkező γ-MSH. Mindhárom melanocita stimuláló hormonban
van egy közös szekvencia (His-Phe-Arg-Trp), amely fontos szerepet játszik a
hormoncsalád

leginkább

ismert

feladatában,

a

bőr

pigmentsejtjeiben

történő

melanintermelés beindításában (2. táblázat; Brzoska és mtsai, 2008).
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3. ábra. A POMC prohormon és a melanokortinok bioszintézise (Brzoska és mtsai, 2008). ACTH:
adrenokortikotropin, α-MSH: α-melanocita stimuláló hormon, β-END: β-endorfin, β-LPH: βlipotropin, β-MSH: β-melanocita stimuláló hormon, CLIP: kortikotropinszerű közbülső peptid, γLPH: γ-lipotropin, γ-MSH: γ-melanocita stimuláló hormon, JP: kapcsolódó peptid, NT: Nterminális peptid, PC1: prohormon konvertáz-1, PC2: prohormon konvertáz-2, POMC: proopiomelanokortin.

A

α-MSH

neurohormon

a

festékanyagtermelés

szabályozásán

keresztül

meghatározza különböző gerinces fajok bőr- illetve szőrszíneit (Hruby és mtsai, 1987). A
peptid ugyanakkor szerepet játszik az energiaháztartás szabályozásában, hatással van a
szexuális viselkedésre és széles körben vizsgált a hormon szerepe a melanómasejtek
működésében és a tumorképződés folyamatában (3. táblázat; Brzoska és mtsai, 2008).
Habár a hormon elsődleges képződési helye az agyalapi mirigy elülső lebenye, egyre több
tanulmány írja le, hogy számos perifériás szövetben, például a bőrben is termelődik az
oligopeptid (Brzoska és mtsai, 2008).
2. táblázat. Az α-MSH peptid jellemzői (Brzoska és mtsai, 2008; Schiöth és mtsai, 1998 alapján).
Az α-MSH peptid jellemzői
1

13

Aminosavszekvencia

Ac - Ser - Tyr - Ser - Met - Glu - His - Phe - Arg - Trp - Gly - Lys - Pro - Val - NH2

Kötődési affinitás

MC1R > MC3R > MC4R >> MC5R

A melanokortin család molekulái evolúciósan konzervált molekulák, melyek a
szöveti sérülések és a bakteriális fertőzések elleni védelemben játszanak szerepet már a
korai gerinces csoportokban is (Catania, 2008).
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A melanokortinok saját hormonreceptorokhoz, a melanokortin receptorokhoz
(MCR) kapcsolódva fejtik ki biológiai aktivitásukat. A receptorcsalád tagjai hét
transzmembrándoménnel rendelkeznek és G-fehérje kapcsoltak: az adenilát-cikláz
segítségével ciklikus 3’,5’-adenozin monofoszfát (cAMP) másodlagos hírvivő molekulán
keresztül indul be a jelátviteli útjuk (Catania, 2008).
Az MCR fehérjecsalád öt tagja különböző affinitással képes kötni a melanokortin
peptideket (Brzoska és mtsai, 2008). Az MC2R fehérje kizárólag az ACTH molekulával
lép kölcsönhatásba, így elsősorban a mellékvesekéregben a szteroid-termelődésért felelős,
de leírták már zsírszövetben, a hasnyálmirigy β-sejtjeiben, illetve keratinocitákban is. Az
α-MSH hatásának közvetítéséért elsősorban a szervezetben számos szövettípusban
kifejeződő MC1R fehérje felelős (3. táblázat).
3. táblázat. Az MCR receptorok jellemzői (Brzoska és mtsai, 2008 és Lasaga és mtsai, 2008
alapján). Félkövérrel jelölve a disszertációban vizsgált gátrendszerek és gyulladásos folyamatok.
Kötődési affinitás

Szöveti
kifejeződés

Sejttenyészetes
kifejeződés

MC1R

α-MSH = ACTH = β-MSH >> γ-MSH

bőr, agy,
bél, here,
méhlepény,
tüdő, máj

melanocita,
endotélsejt,
asztrocita, bélepitélium,
immunsejtek

pigmenttermelés,
gyulladás

MC2R

ACTH

mellékvese,
here, bőr

zsírsejt,
keratinocita

szteroidszintézis

MC3R

γ-MSH = ACTH= β-MSH ≥ α-MSH

agy, szív,
vázizom

bélepitélium,
immunsejtek

energiaháztartás,
gyulladás

α-MSH = ACTH = β-MSH >> γ-MSH

agy, bőr,
vázizom

dendritikus sejt

energiaháztartás,
erekció,
gyulladás

α-MSH ≥ β-MSH = ACTH > γ-MSH

vázizom,
agy, bőr,
mirigysejt,
tüdő, szív

zsírsejt, mirigysejtek, bélepitélium

mirigyműködés

Receptor

MC4R

MC5R

Élettani
funkció

Az MC1R receptor megtalálható a bőrben lévő pigmentsejteken és keratinocitákon,
az erek belhámsejtjein, a bélepitéliumon, az agyi mikrogliákon és asztrocitákon, valamint
az immunrendszer sejtjein és a harántcsíkolt izomszövetben is (Brzoska és mtsai, 2008;
Lasaga és mtsai, 2008). Az MC3R molekula elsősorban a γ-MSH peptid kötéséért felelős
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és szintén számos szövetben megtalálható, így a hipotalamuszban, a bélcsatorna
hámsejtjeiben és a limfocitákban. A receptor elsősorban az energiaháztartás és a
táplálékbevitel szabályozásáért felelős (3. táblázat). Az MC4R a központi idegrendszerben
az egyik leggyakoribb melanokortin receptortípus; kifejeződik az agykéreg, a talamusz, a
hipotalamusz, az agytörzs és a gerincvelő idegsejtjeiben. A receptor az energiaháztartás, a
vérnyomás és a merevedés szabályozásában játszik szerepet. Az MC5R molekula a
vázizomban, az agyban, a külső elválasztású mirigysejtekben, a bélepitéliumban és számos
immunsejtben található. Szerepe elsősorban a faggyúmirigy, a könnymirigy, az egyes
emlősöknél a szem alatt megfigyelhető Harder-mirigy és a fityma alatti mirigyek
működésében fontos.
A receptorok szisztémás hatásait vizsgálva megállapítható, hogy az MC3R és az
MC4R fehérjék elsősorban a testsúly szabályozásában fontosak, az MC2R a
glükokortikoid hormonok termelődésében, míg az MC5R szervezetszintű hatásai
tisztázatlanok. Az MC1R fehérje a pigmentsejtek serkentésén túl elsősorban a gyulladásos
folyamatokban betöltött szerepe miatt fontos kutatási célpont (Lasaga és mtsai, 2008).
1.6 Az α-MSH gyulladáscsökkentő hatása
Az α-MSH allergiás és gyulladásos megbetegedésekben gyakorolt protektív hatása
kiterjedt kutatások tárgyát képezi (4. ábra). A bőr, a tüdő, a szem, az ízületek, az
intesztinális rendszer és az agy gyulladásos megbetegedéseinek állatmodelljeiben már
leírták a peptidhormon lázcsillapító, túlélést elősegítő, és a gyulladásos citokinek
szérumszintjét csökkentő hatását (Brzoska és mtsai, 2008). Ezekben a gyulladásos
folyamatokban központi szerepet játszik az NF-κB transzkripciós faktor aktiválódása.
Az NF-κB fehérje élettani körülmények között a citoplazmában található, ahol az
IκB gátlófehérjéhez kötődik (Catania, 2008). Különböző hatásokra, mint a citokinek,
baktériumok által termelt anyagok és a vírusok, a gátlófehérje foszforilálódik és a
proteoszómában lebomlik. Ezáltal az NF-κB fehérje mindkét alegysége (p50 és p65) képes
bejutni a sejtmagba, és főként a gyulladásos folyamatokban szerepet játszó fehérjék
génjeinek promóterjeihez kötődve fokozza a gyulladáskeltő fehérjék kifejeződését, és
elősegíti a gyulladás folyamatát.
Az α-MSH peptid receptoraihoz kötődve képes megemelni a cAMP szintjét a
sejtben, ami a proteinkináz-A fehérjét aktiválva megvédi az IκB gátlófehérjéjét a
foszforilálódástól. Az NF-κB fehérje ezáltal nem képes a sejtmagba jutni és elősegíteni a
gyulladáskeltő citokinek kifejeződését (Manna és Aggarwal, 1998).
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4. ábra. A melanokortinok gyulladáscsökkentő hatásai (Catania és mtsai, 2010 alapján).

Az α-MSH bélrendszert védő hatását (4. ábra) bizonyítja, hogy az akut és krónikus
vastagbélgyulladás patkánymodelljén is mérsékelte az állatok súlyvesztését, a vérzést és a
TNF-α, valamint nitrogén-monoxid fokozott termelődését (Rajora és mtsai, 1997). Az
iszkémia következtében fellépő helyi gyulladásos folyamatok csökkentésében is
eredményesnek találták a hormont szívben (Vecsernyés és mtsai, 2003, 2017), retinán
(Varga és mtsai, 2013) vagy éppen a vesében. A bélrendszerben előforduló iszkémiát
követő gyulladásos folyamatokban is az α-MSH peptid védőhatását az NF-κB molekula
gátlásán keresztül fejtette ki (Hassoun és mtsai, 2002; Zou és mtsai, 2003).
Az α-MSH peptidet számos idegrendszeri kórállapot állatmodeljében tesztelték és
találták hatásosnak (4. ábra). Neuroprotektív hatását írták le rágcsálókban többek között
bakteriális lipopoliszacharid által kiváltott agyi gyulladásban (Rajora és mtsai, 1997), agyi
érelzáródás során (Huang és Tatro, 2002), valamint kainsav kiváltotta (Forslin Aronsson és
mtsai, 2007) és traumás agysérülésekben (Catania, 2008). A tenyésztett asztrocitákon,
idegsejteken és mikrogliákon végzett kísérletekben is a hormon az NF-κB útvonal, a
gyulladáskeltő citokinek és nitrogén-monoxid fokozott termelődésének gátlásán keresztül
fejtette ki hatását (Catania és mtsai, 2010).
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2. Célkitűzések
Az α-MSH gyulladáscsökkentő és jótékony hatását már számos, elsősorban
állatkísérletes eredmény bizonyítja, azonban annak biológiai gátrendszerek működésére
gyakorolt hatását még nem vizsgálták részleteiben. Célunk tehát az volt, hogy
megvizsgáljuk a neuropeptid közvetlen védőhatását a bélhám és a vér-agy gát tenyészetes
modelljein, amelyeket gyulladáskeltő citokinekkel kezeltünk. Munkánk során a következő
kérdésekre kerestük a választ:
1. Kifejeződik-e a vizsgált biológiai gátrendszerek tenyészetes modelljein az α-MSH
elsődleges és leggyakoribb receptora, az MC1R?
2. Milyen közvetlen hatása van az α-MSH peptidnek az agyi endotélsejtek
életképességére?
3. Hogyan befolyásolja az α-MSH a gyulladáskeltő citokinek hatását a biológiai
gátrendszerek tenyészetes modelljeinek áteresztőképességére és a sejteket összekötő
szoros kapcsolatok morfológiájára?
4. Mi lehet az α-MSH védőhatásának mechanizmusa? Gátolja-e az NF-κB
transzkripciós faktor sejtmagi bejutását a modellekben, illetve reaktív oxigéngyökök
képződését tenyésztett agyi endotélsejtekben?
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3. Anyagok és módszerek
3.1. Vegyszerek
A kísérleteink során használt minden laborárut, reagenst és vegyszert a SigmaAldrich Kft.-től (a Merck KGaA csoport tagja) szereztük be, amennyiben másképp nem
jelöltük.
3.2. Sejttenyésztés
3.2.1. A humán Caco-2 bélepitél-sejtvonal tenyésztése
A bélepitélium modellezésére a humán Caco-2 béleredetű adenokarcinóma
sejtvonalat az ECACC cégtől (#86010202; European Collection of Authenticated Cell
Cultures, Egyesült Királyság) szereztük be. A sejtvonalat kísérletekben 60-as
passzázsszámig használtuk, 10% borjúsavóval (FBS) és gentamicinnel (50 μg/ml)
kiegészített tápfolyadékban (Dulbecco módosította Eagle-médium, DMEM) tenyésztettük.
A tenyésztési felületeket patkányfarok ínból kinyert kollagénnel vontuk be, hogy a sejtek
letapadását és növekedését elősegítsük. A Caco-2 sejtkultúra a 21 napos tenyésztés alatt
benőtte a rendelkezésére álló tenyésztőfelületeket és differenciálódott, azaz kialakult a
sejtek közötti szoros kapcsolatok szerkezete (5. ábra) és a sejtek apikális-bazális
polarizációja.

5. ábra. Humán Caco-2 bélepitélsejt-tenyészet fáziskontraszt mikroszkópos képe és immunfestése
klaudin-4 TJ fehérjére (Veszelka és mtsai, 2018 alapján).

A

bélepitélium

gátműködésének

vizsgálatához

a

sejtvonalat

permeábilis

polikarbonát membránokra (0,4 μm pórusméret, 0,33 cm2 felszín; Transwell, Corning
Costar, USA) szélesztettük és tenyésztettük.
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3.2.2. A vér-agy gát in vitro modellezése
A vér-agy gát modellezésére primer patkány agyi endotélium egysejtrétegét,
valamint a permeabilitási teszthez és a sejtkapcsoló fehérjék immunfestéséhez három
sejttípusból álló ko-kultúra modellt használtuk, ahol primer patkány agyi endotél-, glia- és
pericita sejteket tenyésztettünk együtt. A különböző sejttípusok izolálásának és a modellek
összeállításának lépéseit kutatócsoportunk már számos tudományos közleményben leírta
(Nakagawa és mtsai, 2009; Veszelka és mtsai, 2013; Walter és mtsai, 2015).
3.2.2.1. Agyi endotélsejtek tenyésztése
A primer agyi endotélsejteket háromhetes Wistar patkányokból izoláltuk
szárazjéggel történő túlaltatást követően. A fejek levágása után az agyakat sterilen
eltávolítottuk és jéghideg foszfát pufferbe (PBS) helyeztük. Az agyhártyák, a kisagy, a
fehérállomány és a plexus choroideus eltávolítása után a megmaradt szürkeállományt szike
segítségével apróra daraboltuk, majd pipettázással a szövetet fellazítottuk. A szövetet
enzimekkel emésztettük (kollagenáz CLS2, 1 mg/ml; DNáz I, 15 μg/ml, Roche, Svájc)
37 °C-on 50 percen át síkrázó készüléken (OS10 orbital shaker, BioSan, Lettország). Ezt
követően 20%-os borjú szérum albumin (BSA) grádiensen háromszori centrifugálással
(1000 g, 20 perc, 4 °C) elválasztottuk a nagyobb sűrűségű mikroereket az ideg- és
gliasejteket tartalmazó, mielingazdag rétegtől. A centrifugálásokból összegyűjtött
sejtüledéket ezután 37 °C-on 35 percen keresztül ismét enzimekkel rázatva kezeltük
(kollagenáz-diszpáz, 1 mg/ml és DNáz I, 15 μg/ml, Roche, Svájc), ez a lépés elősegíti a
mikroereket határoló bazális membrán emésztését, és a perivaszkuláris sejtek elválasztását
a mikroérfragmensektől. Végül 33%-os Percoll grádiens segítségével a mikroérfrakciót
elválasztottuk a vörösvérsejtektől, és a sejteket DMEM tápfolyékban kétszer mostuk.
Az endotélsejteket speciális tenyésztő médiumban vettük fel, amely DMEM/F12
tápoldatot, borjúplazmából készített savót (15%; First Link Ltd, Egyesült Királyság),
valamint bázikus fibroblaszt növekedési faktor (1 ng/ml; Roche, Svájc), heparin
(100 μg/ml), inzulin (5 μg/ml), transzferrin (5 μg/ml), nátrium-szelenit (5 μg/ml) és
gentamicin (50 μg/ml) kiegészítőket tartalmazott. Az izolált sejteket IV. típusú kollagén
(100 μg/ml) és fibronektin (100 μg/ml) elegyével bevont steril műanyag Petri-csészékbe
(Corning Costar, USA) szélesztettük és CO2-inkubátorban tartottuk. A tenyésztés első
három napjában 4 µg/ml puromicint adtunk a tápfolyadékhoz, amely ebben a
koncentrációban sejtkárosító hatású. Mivel a sejtekből a puromicint hatékonyan eltávolító
P-glikoprotein efflux transzporter csak az agyi endotélsejteken fejeződik ki magas szinten,
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az agyi endotélsejtek mellett kis számban jelenlévő más típusú sejteket (pericita,
simaizomsejt, fibroblaszt) ez a kezelés eltávolítja (Perrière és mtsai, 2005). Mielőtt a
tenyészetek a csészéket teljesen benőtték volna, a sejteket tenyésztőbetétek poliészter
membránjára, 96-lyukú tenyésztő lemezekbe (Orange Scientific, USA), vagy üveg
fedőlemezekre passzáltuk tripszin (0,05%) – EDTA (0,02%) oldat segítségével. A
tenyésztő felszíneket előzetesen IV. típusú kollagénnel és fibronektinnel vontuk be. Az
endotélsejtek a passzálást követő 3-5. napon egybefüggő réteget alkottak, és a
tenyészeteket ekkor használtuk fel a kísérletekben (6. ábra).

6. ábra. A patkány agyi endotélsejt-tenyészet fáziskontraszt mikroszkópos képe és immunfestése
endotélsejt specifikus klaudin-5 TJ fehérjére (Veszelka és mtsai, 2018 alapján).

Az agyi endotélsejtek gát funkciójának erősítése érdekében hidrokortizont (500
nM), valamint a permeabilitási tesztekben a sejtek cAMP-szintjét emelő kezelést (250 μM
CPT-cAMP és 17,5 μM foszfodiészteráz-gátló RO 201724) adtunk a kísérleteket
megelőzően 24 órával (Deli és mtsai, 2005; Perrière és mtsai, 2005).
3.2.2.2. Agyi mikroér periciták tenyésztése
A primer patkány agyi periciták izolálása az endotélsejtekkel együtt az előző
pontban leírtak alapján történt, azonban a tenyésztés körülményei eltérőek voltak. A
periciták tenyésztéséhez a Petri-csészéket nem vontuk be, és a tápfolyadék összetétele is
egyszerűbb volt (DMEM, 10% FBS, 50 μg/ml gentamicin). Mivel a periciták nem
expresszálnak P-glikoproteint, nem alkalmaztunk puromicinkezelést sem. A periciták
lassabb növekedése miatt hosszabb, legalább kéthetes tenyésztési idő után, háromszori
passzálást követően használtuk fel a sejteket kísérletekben (Nakagawa és mtsai, 2009).
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3.2.2.3. Gliasejtek tenyésztése
A gliatenyészetek előállításához újszülött (egy- vagy kétnapos) Wistar patkányokat
használtunk (Veszelka és mtsai, 2007). Az állatok dekapitálását követően az agyakat
jéghideg PBS-be helyeztük, majd steril, nedves szűrőpapíron távolítottuk el az
agyhártyákat. Ezt követően a szöveteket 10 ml tápfolyadékba gyűjtöttük és steril
fecskendőre csatlakoztatott hosszú tűvel (20 G) homogenizáltuk. A szövet mechanikus
disszociációját követően a nagyobb aggregátumok leülepedtek, és a szuszpenzió felső
részét (7 ml) steril nejlonszűrőn (40 μm; BD Life Sciences, USA) engedtük át. A
homogenizálási lépést még kétszer megismételtük, majd a szűrőn átfolyt sejtszuszpenziót
DMEM tápfolyadékban történő mosást követően tenyésztőflaskában növesztettük, és
előzetesen poli-L-lizinnel bevont 12-lyukú tenyésztőedényekbe (Corning Costar, USA)
passzáltuk. A gliatenyészetek átlagosan 2 hét alatt nőtték be a tenyésztőfelszínt, és a 3. hét
után használtuk ko-kultúrához (Veszelka és mtsai, 2007).
3.2.2.4. A vér-agy gát ko-kultúra modellje
A vér-agy gát három sejttípusból álló modelljének létrehozásához együtt
tenyésztettük a primer patkány agyi mikroér endotélsejteket és pericitákat, valamint a
gliasejteket a csoport által korábban kifejlesztett módszer alapján (Nakagawa és mtsai,
2009). A poliészter membránok (0,4 μm pórusméret, 1,12 cm2 felszín; Transwell, Corning
Costar, USA) alsó, ún. abluminális felszínére pericitákat szélesztettünk, majd hagytuk a
sejteket letapadni 3 órán keresztül 37 °C-on. Ezután a tenyésztőbetéteket a 12-lyukú
lemezekben található gliasejtek fölé helyeztük, és a membránok felső, ún. luminális
oldalára endotélsejteket pipettáztunk. A három sejttípust ezt követően 3-5 napig
tenyésztettük együtt (7. ábra).

7. ábra. Az in vitro vér-agy gát modell összeállításának menete primer agyi endotélsejt-, pericitaés asztrogliatenyészetekből.
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kifejezettebbekké válnak, a sejtek közötti zárókapcsolatok szorosabbak lesznek, a
paracelluláris barrier erősödik és a vér-agy gát működése szempontjából fontos
transzporterek kifejeződése megnő (Nakagawa és mtsai, 2009; Veszelka és mtsai, 2018).
3.3. Agyi mikroerek izolálása
Az MC1R mRNS és fehérje kimutatásához felnőtt Wistar patkányokból CO2-dal
történő túlaltatását követően agyi mikroereket izoláltunk korábban leírt protokoll alapján
(Veszelka és mtsai, 2007). A fejek levágása után az agyakat steril körülmények között
eltávolítottuk és jéghideg PBS-be tettük. Az agyhártyákat eltávolítottuk, és az agykéreg
szürkeállományát előbb szikével apróra daraboltuk, majd Ringer-HEPES (150 mM NaCl,
2,2 mM CaCl2, 0,5 mM MgCl2, 5,2 mM KCl, 6 mM NaHCO3, 2,8 mM glükóz, 5 mM
HEPES, pH 7,4) pufferben Potter-Elvehjem homogenizáló segítségével a szövetet
feltártuk. Ezután 12,5% dextrán grádiensen háromszori centrifugálással elválasztottuk a
nagyobb sűrűségű mikroereket a mielintartalmú rétegtől. Az így kapott szuszpenziót
először a nagyobb szövetdarabokat elválasztó 100 μm nejlonszűrőn (pluriSelect Life
Science, Németország) engedtük át, majd az agyi mikroereket 20 μm nejlonszűrőn
(pluriSelect Life Science, Németország) fogtuk fel. Ringer-HEPES-ben történő mosásokat
követően a mikroérmintákat TRI reagensben (Molecular Research Center, USA)
homogenizáltuk későbbi RNS-izolálás céljából.
3.4. Tenyészetek kezelése
A kísérleteink során a sejttípusok érzékenységétől függően a humán Caco-2
sejtvonalat 10-16 M (100 aM), 10-12 M (1 pM), 10-8 M (10 nM) és 10-4 M (100 μM)
koncentrációjú α-MSH peptiddel kezeltük. A citokinkárosításos kísérletekben 25 ng/ml IL1β és 50 ng/ml TNF-α koncentrációt alkalmaztunk (Van De Walle és mtsai, 2010), míg αMSH-ból a leghatékonyabb 10-8 M-t (10 nM).
A patkány agyi endotélsejtek esetében a 10-12 M (1 pM), 10-11 M (10 pM), 10-10 M
(100 pM), 10-8 M (10 nM) és 10-6 M (1 μM) α-MSH koncentrációkat vizsgáltuk. A
citokinkárosítást a Caco-2 sejtvonalhoz használt koncentrációból kiindulva különböző
kombinációban végeztük: 25 ng/ml IL-1β és 50 ng/ml TNF-α, 25 ng/ml IL-1β és 25 ng/ml
TNF-α, 10 ng/ml IL-1β és 25 ng/ml TNF-α, valamint 10 ng/ml IL-1β és 10 ng/ml TNF-α
kombinációkkal kezeltük az agyi endotélsejteket. További kísérletekhez a leghatékonyabb
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10-12 M (1 pM) és 10-11 M (10 pM) α-MSH és a legalacsonyabb 10 ng/ml IL-1β és
10 ng/ml TNF-α koncentrációkat alkalmaztuk.
A kontrollcsoport mindkét modellnél kezelést nem, csak tápfolyadékot kapott,
azonban minden más körülményben azonosan tenyésztett és vizsgált sejteket tartalmazott.
3.5. Reverz transzkripciót követő polimeráz láncreakció
Az Mc1r gén aktivitásának vizsgálatához agyi mikroereket izoláltunk Wistar
patkányokból, valamint patkány agyi endotélsejteket tenyésztettünk 6 cm-es Petricsészékben (Corning Costar, USA). PBS-mosást követően a szövet- és a sejtmintákat TRI
reagensben (Molecular Research Center, USA) homogenizáltuk. Ezt követően a gyártó
protokollja szerint az össz-RNS-t kloroformmal kivontuk, izopropanollal kicsaptuk és 80%
etanollal mostuk. Nanodrop ND-1000 (NanoDrop Technologies, USA) műszerrel történő
koncentrációmérést követően az össz-RNS-ek 1-1 μg-ját DNáz enzimmel (ThermoFisher,
USA) kezeltük, majd cDNS-szintézis kit (ThermoFisher, USA) segítségével reverz
transzkripciót végeztünk a gyártó utasításainak megfelelően. Az Mc1r és referenciaként
használt β-aktin (Act) gének vizsgálatára specifikus oligonukleotid primereket terveztünk
(4. táblázat) az NCBI adatbázisban található referenciaszekvenciák segítségével.
4. táblázat. A PCR reakciókhoz használt oligonukleotid primerek.

Mc1r

referenciagén: XM_006222790

fwd

5’-tgcacctcttgctcatcgtt-3’

rvs

5’-acctccttgagtgtcatgcg-3’
amplikonhossz: 160 bp

Act

referenciagén: NM_031144

fwd

5’-tactctgtgtggattggtggc-3’

rvs

3’-ggtgtaaaacgcatctcagtaa-3’
amplikonhossz: 150 bp

A génaktivitás vizsgálatához polimeráz láncreakciókat (PCR) végeztünk BioRad
T100 PCR-műszer (Bio-Rad Laboratories, USA) és FIREPol DNS polimeráz (Solis
BioDyne, Észtország) segítségével. A kezdeti hőinaktiválást (95 °C, 3 perc) követően a
következő, 35 alkalommal ismétlődő ciklust állítottuk be: denaturáció 94 °C-on 15
másodpercig, primertapadás 50 °C-on 15 másodpercig, polimerizáció 94 °C-on 20
másodpercig. A 72 °C-os 5 percig tartó utópolimerizációt követően 3% MetaPhor agaróz
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gélen (Cambrex BioScience, USA) azonosítottuk a kapott amplikonokat. A PCRfragmenteket kapilláris szekvenálással igazoltuk.
3.6. Életképességi vizsgálatok
3.6.1. MTT-teszt
Az α-MSH patkány agyi endotélsejtek életképességére gyakorolt hatásának
vizsgálatára festékredukciós tesztet használtunk. Az élő, aktív anyagcserét folytató sejtek
enzimei a sárga 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólium-bromid (MTT) festéket
kékszínű formazán kristályokká alakítják át. A toxikus, sejtkárosító hatás mértékével
arányosan csökken a festék redukciója, amely spektrofotométeres visszamérést követően
számszerűsíthető (Kiss és mtsai, 2013).
A vizsgálathoz az agyi endotélsejteket 96-lyukú lemezeken tenyésztettük (5 × 103
sejt/lyuk kiindulási sejtszám), amíg be nem nőtték a tenyésztőfelületet. Ezt követően a
sejteket 24 órán keresztül különböző koncentrációjú α-MSH-val kezeltük. A kezelés után a
sejtekhez adtuk az MTT-oldatot (0,5 mg/ml) és 3 órán keresztül 37 °C-on inkubáltuk. A
festékből képződött formazánkristályokat dimetil-szulfoxidban oldottuk fel és a formazán
mennyiségét abszorbanciaméréssel határoztuk meg többlyukú lemezleolvasó készülék
(BMG Fluostar Optima, BMG Labtech, Németország; hullámhossz: 595 nm) segítségével.
3.6.2. Valósidejű sejtanalízis
Az impedancia-mérésen alapuló RTCA-SP rendszer (ACEA Biosciences, USA)
alkalmas

sejttenyészetek

biológiai

állapotának,

növekedésének,

életképességének,

letapadásának jelzőanyag nélküli, valósidejű nyomon követésére (8. ábra). A sejtek
vizsgálata fiziológiás körülmények között zajlik folyamatos monitorozás mellett. Ezt a
módszert csoportunk már számos kísérletben alkalmazta (Kiss és mtsai, 2013). Az agyi
endotélsejteket egy speciális 96-lyukú tenyésztőlemezre (E-plate, ACEA) szélesztettük,
amelynek alján arany mikroelektromos szenzorok, mikroelektródák vannak, melyek
impedancia mérésére alkalmasak. A háttér-impedancia meghatározása után a sejtek
növekedésével és letapadásával arányosan emelkedik a mért impedancia, amit a rendszer
programja a sejtindex értékével fejez ki. A szoftver a sejtindexet az (Rn-Rb)/15 képlet
segítségével határozza meg, ahol Rn a sejtek és az elektród között mért impedancia, az Rb
pedig a háttér-impedancia.
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8. ábra. Valósidejű sejtanalizáló készülék (RTCA-SP, ACEA, www.aceabio.com/products/rtcasp).

A kísérlethez az E-plate lemezek lyukait IV. típusú kollagénnel (100 µg/ml) és
fibronektinnel (100 µg/ml) vontuk be, majd UV alatt történő szárítást követően
tápfolyadék hozzáadása után lemértük a háttér-impedanciát. Ezt követően mértük a
lyukakba a sejtszuszpenziót (5 × 103 sejt/lyuk kiindulási sejtszám), majd az agyi endotélsejteket

37 °C-os

CO2-inkubátorban

tenyésztettük,

amíg

a

sejtek

benőtték

a

tenyésztőfelszínt, és az impedancia nem nőtt tovább (platófázis). Ekkor a sejteket vagy αMSH peptiddel (10-12-10-6 M), vagy egyórás α-MSH (10-12-10-11 M) előkezelést követően
IL-1β és TNF-α (10-10 ng/ml) citokinekkel kezeltük. A műszer a sejtindexet ezután 24
órán keresztül 10 percenként rögzítette. Az impedancia-értékeket a kezelés előtti utolsó
időpont értékeihez normalizáltuk és a kapott értékeket az idő függvényében ábrázoltuk.
3.7. Biológiai gátrendszerek működésének vizsgálata
3.7.1. Transzepiteliális elektromos ellenállás mérése
A bélepitélsejtek közötti szoros sejtkapcsoló struktúrák korlátozzák az anyagok
paracelluláris átjutását. A tenyészetekben mért transzepiteliális elektromos ellenállás
(TEER) értéke a sejtek szoros kapcsolatainak a tenyésztő és a pufferoldatokban a
legnagyobb, 150 mM koncentrációban jelen lévő kationnal, a nátriumionnal szembeni
áteresztőképességét fejezi ki (Benson és mtsai, 2013). A humán Caco-2 sejtvonal
ellenállásértékeit Millicell-ERS rezisztenciamérővel és mérőelektróddal (Millipore, USA)
vizsgáltuk. A mért TEER értékeket a sejtmentes filter ellenállásértékének levonását
követően a tenyésztőmembrán felszínéhez viszonyítva ( × cm2) átlagoltuk és ábrázoltuk.
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3.7.2. Permeabilitási vizsgálat
A gátrendszerek modelljeinek permeabilitási vizsgálatát különböző nagyságú
jelzőanyagok használatával végeztük (9. ábra). A paracelluláris útvonalon való átjutás
mértékének meghatározása humán Caco-2 bélepitélsejtréteg esetében fluoreszcein (SF,
376 Da), patkány vér-agy gát ko-kultúra modell esetében fluoreszcein-izotiocianáttal jelölt
dextrán (FITC-dextrán, 4,4 kDa) segítségével történt. A másik marker a szérum
albuminhoz kötött Evans-kék festék (EBA, 67 kDa) volt.
A Caco-2 bélepitélsejteket 24 órán át kezeltük IL-1β és TNF-α citokinekkel α-MSH
hozzáadásával vagy anélkül. Ezt követően a tenyésztőbetéteket 24-lyukú lemezekbe
helyeztük, amely lyukanként 530 μl steril 37 °C-os Ringer-HEPES-oldatot tartalmazott. A
felső kompartmentben a tápfolyadékot 70 μl jelzőanyagokat tartalmazó Ringer-HEPESoldatra cseréltük (fluoreszcein 10 μg/ml, Evans-kék 167,5 μg/ml, BSA 1 mg/ml). A
tenyésztőedényeket 1 órán keresztül 37 °C-on CO2-inkubátorban síkrázó készüléken (100
fordulat/perc; OS10 orbital shaker, BioSan, Lettország) tartottuk. Az enyhe rázással
biztosítottuk az oldatok folyamatos mozgatását, ami a permeabilitásmérés elengedhetetlen
része (Youdim és mtsai, 2003).
Patkány vér-agy gát ko-kultúra modelljét 1 órán át kezeltük gyulladáskeltő
citokinekkel α-MSH jelenlétében vagy anélkül. Ezután a tenyésztőbetéteket a
sejtrétegekkel 12-lyukú lemezekbe helyeztük, amely lyukanként 1500 μl steril 37 °C-os
Ringer-HEPES-oldatot tartalmazott. A felső kompartmentben a tápfolyadékot 500 μl
jelzőanyagokat tartalmazó Ringer-HEPES-oldatra cseréltük (FITC-dextrán 100 μg/ml,
Evans kék 167,5 μg/ml, BSA 1 mg/ml), és a tenyésztőedényeket 30 percre 37 °C-os CO2inkubátorba síkrázó készülékre tettük.

9. ábra. Permeabilitási vizsgálatok tenyésztett bélepitélsejteken és in vitro vér-agy gát modellen.
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A jelzőanyagok koncentrációját a felső és az alsó kompartmentekből vett mintákból
többlyukú lemezleolvasóval (BMG Fluostar Optima, BMG Labtech, Németország)
határoztuk meg. A fluoreszcein emisszióját 485 nm hullámhosszon történő excitációt
követően 520 nm-en, míg az EBA elnyelését 584 nm-en történt gerjesztés után 680 nm-en
mértük.
A látszólagos permeabilitási együtthatót (Papp) a következő képlet segítségével
határoztuk meg:
Papp 

CB  VB
A  C A  t

ahol [C]B az alsó kompartment mintáiban mért jelzőanyag-koncentráció, [C]A a felső
kompartmentbe mért kiindulási jelzőanyag-koncentráció, VB az alsó kompartment
térfogata (0,53 ml vagy 1,5 ml), A a membrán felszíne (0,33 cm2 vagy 1,12 cm2) és t a
permeabilitás vizsgálat időbeni hossza (1 óra vagy 30 perc).
3.8. Reaktív oxigéngyök képződés
Az agyi endotélsejtekben a reaktív oxigéngyökök (ROS) képződésének
meghatározására a 2’,7’-dikloro-dihidro-fluoreszcein diacetát próbát (DCFDA; Molecular
Probes, USA) használtunk. Ez a nem fluoreszcens molekula átjut a sejtmembránon, majd a
citoplazmában reakcióba lép az ott lévő észterázokkal, amelyek lehasítják róla az acetát- és
észtercsoportokat és töltést kap. Az így képződött metabolit felhalmozódik a sejtben és a
reaktív

oxigéngyökökkel

kapcsolatba

lépve

fluoreszcens

vegyületté

alakul,

a

fluoreszcencia intenzitása pedig spektrofotométerrel mérhető.
A patkány agyi endotélsejteket α-MSH-val és gyulladáskeltő citokinekkel önállóan
és együtt kezeltük 96-lyukú tenyésztőlemezeken 1 órán keresztül. A kezelőoldatokat
DCFDA-t (2 μM) tartalmazó Ringer-HEPES oldatra cseréltük és a sejteket újabb 1 órán át
inkubáltuk, miközben 5 percenként fluoreszcencia-intezitást mértünk fluoreszcens leolvasó
készülékkel (BMG Fluostar Optima, Németország; gerjesztési hullámhossz: 485 nm,
elnyelési hullámhossz: 520 nm). Referenciavegyületként hidrogénperoxid-oldatot (100
μM) használtunk.
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3.9. Immunhisztokémia
3.9.1. MC1R fehérje immunfestése
A Caco-2 epitélsejtek tenyészeteit PBS-mosást követően 4% paraformaldehidoldattal

fixáltuk

20

percig

szobahőmérsékleten,

majd

0,2%

Triton-X-oldattal

permeabilizáltuk 10 percig 4 °C-on. A nem specifikus kötőhelyeket 3% BSA-val
blokkoltuk 1 órán át szobahőmérsékleten. A nyúl anti-humán MC1R elsődleges
ellenanyaggal (1 µg/ml) 1 éjszakán keresztül 4°C-on, az Alexa Fluor 488 jelölt anti-nyúl
másodlagos ellenanyaggal (2 µg/ml) és propídium-jodid (1 μM) sejtmagfestékkel 1 órán át
szobahőmérsékleten inkubáltuk a mintákat. Az ellenanyagokkal történő kezelések között és
után háromszor mostuk PBS-ben a sejteket, majd a mintákat lefedtük (Fluoromount-G,
Southern Biotech, USA) és Olympus FV1000 konfokális mikroszkóppal (Olympus
Corporation, Japán) vizsgáltuk.
Az agyi pericitákkal és a gliasejtekkel együtt-tenyésztett patkány agyi
endotélsejteket és a frissen izolált patkány agyi hajszálereket PBS-mosás után jéghideg
aceton-metanol 1:1 arányú elegyével fixáltuk 5 percig szobahőmérsékleten. A nem
specifikus kötőhelyeket 3% BSA-val blokkoltuk 1 órán át szobahőmérsékleten. A nyúl
anti-humán MC1R elsődleges ellenanyaggal (5 µg/ml) 1 éjszakán keresztül 4 °C-on, az
Alexa Fluor 488 jelölt anti-nyúl másodlagos ellenanyaggal (2,5 µg/ml) és etídiumhomodimer (1 μM) sejtmagfestékkel 1 órán át szobahőmérsékleten inkubáltuk a mintákat.
Az ellenanyagokkal történő kezelések között és után háromszor mostuk PBS-ben a
mintákat, majd lefedtük (Fluoromount-G, Southern Biotech, USA). A patkány agyi
endotélsejtek és hajszálerek esetében Leica SP5 konfokális mikroszkóp (Leica Camera
AG, Németország) segítségével készítettünk fluoreszcens és differenciális interferencia
kontraszt mikroszkópos képeket.
3.9.2. Sejtkapcsoló fehérjék immunfestése
A tenyészetekben a sejtek közötti szoros kapcsolatok szerkezetét egyes sejtkapcsoló
fehérjék immunhisztokémiai festésével vizsgáltuk. A Caco-2 epitélsejteket a kezelések
végén PBS-mosás után aceton-metanol 1:1 arányú elegyével fixáltuk 5 percig
szobahőmérsékleten, majd a nem specifikus kötőhelyeket 3% BSA-val blokkoltuk 1 órán
át. Az elsődleges ellenanyaggal való festés nyúl anti-humán ZO-1 és nyúl anti-humán
klaudin-4 ellenanyagokkal (2,5 μg/ml; Thermo Fisher Scientific, USA) történt 1 éjszakán
keresztül 4 °C-on. Másodlagos ellenanyaggal történő festéskor Alexa Fluor 488 jelölt antinyúl ellenanyagot (1 µg/ml; Thermo Fisher Scientific, USA) és H33342 sejtmagfestéket (1
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μg/ml) használtunk 1 órán át szobahőmérsékleten. Az ellenanyagokkal történő kezelések
között és után háromszor mostuk PBS-ben a mintákat, majd lefedtük (Fluoromount-G,
Southern Biotech, USA).
A patkány agyi endotélsejteket a kezelések után PBS-mosást követően jéghideg
aceton-metanol 1:1 arányú elegyével fixáltuk 5 percig szobahőmérsékleten, majd a nem
specifikus kötőhelyeket 3% BSA-val blokkoltuk 1 órán át. A nyúl anti-patkány klaudin-5
és a nyúl anti-patkány β-katenin elsődleges ellenanyagokkal (2,5 µg/ml) 1 éjszakán
keresztül inkubáltuk a mintákat 4 °C-on. Másnap a Cy3-jelölt anti-nyúl másodlagos
ellenanyaggal (1 µg/ml) és H33342 (1 μg/ml) sejtmagfestékkel 1 órán át kezeltük a
mintákat szobahőmérsékleten. Az ellenanyagokkal történő kezelések között és után
háromszor mostuk PBS-ben a mintákat, majd lefedtük (Fluoromount-G, Southern Biotech,
USA).
Az immunhisztokémiai festésekről Leica SP5 konfokális mikroszkóp (Leica
Camera AG, Németország) segítségével készítettünk képeket. A patkány agyi
endotélsejtek festődésváltozásának mennyiségi analízisét MATLAB program (MathWorks,
USA) segítségével végeztük. A készített képek nem egyenletes hátterét a program
segítségével meghatároztuk és kivontuk az eredetiből, majd a szürkeárnyalatos képeket
binárissá alakítottuk. A 6 pixelnél kisebb objektumokat eltávolítottuk, hogy csökkentsük a
hamis struktúrák számát, majd a struktúraméreteket meghatároztuk a bináris képek
pixelszámai alapján. Az objektumszám az egymástól különálló, azaz egymáshoz nem
kapcsolódó struktúrák számát fejezi ki az immunhisztokémiai képeken.
3.9.3. Az NF-κB transzkripciós faktor sejtmagba történő bejutásának vizsgálata
Az NF-κB transzkripciós faktor sejtmagba történő bejutását mind epitél, mind agyi
endotélsejteken kezelést követően hasonló módszerrel vizsgáltuk. A sejteket PBS-mosás
után jéghideg aceton-metanol 1:1 arányú elegyével 5 percig fixáltuk, majd a nem
specifikus kötőhelyeket 3% BSA-val blokkoltuk 1 órán át szobahőmérsékleten. A nyúl
anti-humán NF-κB elsődleges ellenanyaggal (2,5 μg/ml; Santa Cruz Biotechnology, USA)
1 éjszakán keresztül 4 °C-on inkubáltuk a mintákat. Másnap Alexa Fluor 488 jelölt antinyúl ellenanyaggal (1 µg/ml; Thermo Fisher Scientific, USA) és H33342 (1 μg/ml)
sejtmagfestékkel 1 órán át kezeltük a mintákat szobahőmérsékleten. Az ellenanyagokkal
történő kezelések között és után háromszor mostuk PBS-ben a mintákat, majd lefedtük
(Fluoromount-G, Southern Biotech, USA).
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Az NF-κB jelölődésének intenzitását Leica SP5 konfokális mikroszkóp (Leica
Camera AG, Németország) segítségével végeztük. A citoplazmás és sejtmagi NF-κB
festődésintezitás vizsgálatát Caco-2 sejtvonal esetében ZEN 2012 v.1.1.0.0. szoftver (Carl
Zeiss AG, Németország), a patkány agyi endotélsejtek esetében ImageJ programmal
(National Institute of Health, USA) végeztük (Sántha és mtsai, 2016).
3.10. Statisztikai kiértékelés
A statisztikai kiértékeléshez a GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Software Inc., USA)
programot használtuk. A kísérletekben kapott adatokat átlag ± S.E.M. (az átlag standard
hibája) formában adtuk meg.
Az egyes kezelési csoportok közötti különbségeket egyutas ANOVA-t követően
Bonferroni-teszttel elemeztük. Statisztikailag szignifikánsnak a P<0.05 értékeket
tekintettük. A kísérleteket legalább háromszor megismételtük, és kísérletenként legalább
három párhuzamos mintát használtunk.
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4. Eredmények
4.1. MC1R fehérje jelenléte bélepitél- és agyi endotélsejteken
Az α-MSH peptid hatásának közvetítésében szerepet játszó elsődleges receptor az
MC1R, melynek kifejeződését sikeresen kimutattuk a biológiai gátrendszerek mindkét
tenyészetes modelljén.

10. ábra. Melanokortin-1 receptor (MC1R) immunfestése humán Caco-2 bélepitélsejteken
konfokális mikroszkópos képeken. Zöld: MC1R; piros: sejtmag. Mérce: 5 μm.

A Caco-2 bélepitélsejtekben mind az apikális, mind a bazális felszínen kimutatható
volt a receptorfehérje jelenléte immunhisztokémiai festéssel (10. ábra). A fluoreszcens
festődés sokkal kifejezettebbnek bizonyult az apikális felszínen a bazális oldalhoz
viszonyítva, ami a konfokális mikroszkóppal készített képekből összerakott horizontális
metszeten is jól látszott.
Az MC1R gén termékét mind a tenyésztett patkány agyi endotélsejtekben, mind az
izolált patkány agyi mikroerekben kimutattuk reverz transzkripciót követő PCR
segítségével (11A ábra). A génaktivitási vizsgálat eredményét igazolta az MC1R
immunhisztokémiai festés is, ahol mind a tenyésztett endotélsejtekben (11B ábra), mind
az izolált agyi hajszálerek endotélsejtjeiben (11C ábra) jól látható jelet kaptunk.
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11. ábra. Melanokortin-1 receptor (MC1R) expressziója patkány agyi endotélsejten és izolált
patkány agyi hajszáléren. A) Reverz transzkripciót követő polimeráz láncreakció. RBEC: patkány
agyi endotélsejt; RBMV: izolált patkány agyi hajszálér. B) Patkány agyi endotélsejt MC1R
immunhisztokémia. Zöld: MC1R; piros: sejtmag. Mérce: 10 μm. C) Izolált patkány agyi hajszálér
MC1R immunhisztokémia. Zöld: MC1R; piros: sejtmag. Mérce: 5 μm.

4.2. Az α-MSH hatása agyi endotélsejt-tenyészeteken
Az α-MSH peptid patkány agyi endotélsejtekre gyakorolt önálló hatását
impedanciaalapú valósidejű sejtanalízissel és végponti analízist lehetővé tevő MTT-teszttel
vizsgáltuk. Különböző koncentrációjú (1 pM - 1 μM) 24 órás peptidkezelés nem változtatta
meg szignifikánsan a sejtek életképességét. Az impedanciamérések során a kezelt agyi
endotélsejtek görbéi a kezeletlen kontrollcsoport görbéivel futottak együtt (12A ábra), ami
életképes, a felszínre jól letapadt, egymáshoz szorosan kapcsolódó sejtekből álló
tenyészetekre utalt. Mindezt megerősítette az MTT-teszt eredménye, amellyel semmilyen
metabolikus aktivitásban bekövetkezett változást nem mutattunk ki a kezeletlen
kontrollcsoporthoz viszonyítva 24 órás α-MSH-kezelést követően (12B ábra). Az
eredmények alapján a patkány agyi endotélsejteken további kísérleteinkben 10-12 M (1 pM)
és 10-11 M (10 pM) koncentrációjú α-MSH-kezelést alkalmaztunk, amely tartomány
megfelel a neurohormon vérben mérhető élettani koncentrációinak (Kovács és mtsai, 2001;
Magnoni és mtsai, 2003).
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12. ábra. Az α-MSH különböző koncentrációinak hatása tenyésztett patkány agyi endotélsejtek
életképességére. A) Valósidejű sejtanalízis. B) MTT-teszt. Statisztika: egyutas ANOVA és
Bonferroni-teszt.

4.3. A citokinek és az α-MSH hatása agyi endotélsejt-tenyészetek életképességére
A

gyulladáskeltő

citokinek

megfelelő

kezelési

koncentrációjának

meghatározásához patkány agyi endotélsejteket kezeltünk négy különböző kombinációban.
A Caco-2 bélepitélsejteken alkalmazott 50 ng/ml TNF-α és 25 ng/ml IL-1β koncentrációtól
kezdve a 25+25 ng/ml kezelési koncentráción át, az alacsonyabb 10 ng/ml TNF-α és 25
ng/ml IL-1β és 10+10 ng/ml koncentrációig (13. ábra). Mind a négy kezelési kombináció
esetén 24 órás kezelést követően statisztikailag szignifikánsan csökkent a patkány agyi
endotélsejtek valósidejű sejtanalízis során mérhető sejtindexe. A négy kezelési csoport
hatásai között pedig nem volt statisztikailag szignifikáns különbség. A patkány agyi
endotélsejteken további kísérleteinkben a 10+10 ng/ml koncentrációjú, azonos hatást
kiváltó legkisebb koncentrációjú citokinkezelést alkalmaztuk.

13. ábra. Különböző koncentrációjú citokinkoktélok hatása tenyésztett patkány agyi endotélsejtek
életképességére. Statisztika: ***, P < 0,001 a kontrollcsoporthoz képest, egyutas ANOVA és
Bonferroni-teszt.
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Patkány agyi endotélsejteket 10+10 ng/ml TNF-α és IL-1β kombinációval kezelve
már a kezelés kezdetétől számított 6 órán belül 50% alá esett a sejtindex, ezt a károsító
hatást az α-MSH-kezelés csökkentette (14A ábra). Az α-MSH kis koncentrációjú (1 pM)
alkalmazása statisztikailag szignifikáns védőhatást mutatott a citokinindukált életképességcsökkenés ellen (14B ábra). A citokinekkel és az α-MSH peptiddel együtt kezelt két
kísérleti csoport között nem volt statisztikailag kimutatható különbség.

14. ábra. Az α-MSH hatása citokinekkel kezelt tenyésztett patkány agyi endotélsejtek
életképességére. A) Valósidejű sejtanalízis időbeli lefutása. B) Valósidejű sejtanalízis a 24-órás
kezelés utáni időpontban. CK: 10 ng/ml TNF-α + 10 ng/ml IL-1β. Statisztika: ***, P < 0,001 a
kontrollcsoporthoz képest; #, P < 0,05 a citokinkezelt csoporthoz képest, egyutas ANOVA és
Bonferroni-teszt.

4.4. A citokinek és az α-MSH hatása a biológiai gátrendszerek tenyészetes
modelljeinek integritására
4.4.1 Transzepiteliális elektromos ellenállás
A biológiai gátrendszereket alkotó epitél- és endotélsejtrétegek szorosságát a
sejtréteg két oldala között mérhető magas ellenállás jellemzi. Ennek fizikai alapja, hogy a
sejteket összekapcsoló TJ fehérjék megakadályozzák az ionok paracelluláris szabad
áramlását. A Caco-2 bélepitél-sejtvonalon alkalmazott citokinkezelés csökkentette a
sejtréteg ellenállását (15. ábra). A citokinekkel együtt adott α-MSH peptidkezelés
koncentrációfüggő hatást mutatott. A magasabb (10-4 és 10-8 M) koncentrációk védtek a
citokinindukált

ellenállás-csökkenés

ellen,

míg

a

kisebb

(10-12

és

10-16

M)

koncentrációknak nem volt ilyen hatása. További kísérleteinkben a Caco-2 bélepitélsejteken a 10-8 M (10 nM) koncentrációjú α-MSH-kezelést alkalmaztuk.
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15. ábra. Az α-MSH hatása citokinkezelt Caco-2 bélepitélsejtréteg elektromos ellenállására
(TEER). CK: 50 ng/ml TNF-α + 25 ng/ml IL-1β. Statisztika: ***, P < 0,001 a kontrollcsoporthoz
képest; ###, P < 0,001 a citokinkezelt csoporthoz képest, egyutas ANOVA és Bonferroni-teszt.

4.4.2. Permeabilitási vizsgálatok
Az epitél- és endotélsejtrétegek integritásának, megfelelő működésének mérésére
alkalmas másik módszer a sejtrétegek permeabilitásának vizsgálata különböző méretű
jelzőanyagokkal.
Alacsony permeabilitást mértünk mind a kis molekulatömegű fluoreszceinre, mind
a nagy molekulatömegű albuminra a bélepitélsejtek egysejtrétegén (16A ábra). A
citokinkezelés többszörösére emelte a jelzőmolekulák permeabilitását. Az α-MSH peptid
védőhatást mutatott a kis molekulatömegű fluoreszcein átjutásának fokozódásával
szemben, míg az albumin esetében ez a hatás nem volt statisztikailag szignifikáns.
A vér-agy gát modellen hasonló változásokat mértünk. A patkány agyi
endotélsejtek agyi pericitákkal és gliasejtekkel történő együttes tenyésztését követően a
modellre jellemző alacsony permeabilitást mértünk a dextrán és albumin jelzőmolekulákra
(16B ábra). A citokinkezelés ezen a tenyészetes modellen is megemelte a markerek
átjutását. A 10-12 M (1 pM) α-MSH-kezelés statisztikailag szignifikáns mértékben gátolta a
citokinek gátmegnyitó hatását mind a kis molekulatömegű FITC-dextránra, mind a nagy
molekulatömegű albuminra. A 10-11 M (10 pM) koncentrációjú α-MSH pedig
szignifikánsan erősítette a sejtréteget, és kivédte a nagyobb biomolekula albumin
emelkedett permeabilitását.
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16. ábra. Az α-MSH hatása citokinkezelt epitél- és agyi endotélsejt tenyészetek integritására
különböző jelzőanyagok esetén. A) A Caco-2 bélepitélsejt-réteg fluoreszceinre és albuminra
vonatkozó permeabilitása. CK: 50 ng/ml TNF-α + 25 ng/ml IL-1β. B) Patkány agyi
endotélsejtréteg 4 kDa FITC-dextránra és albuminra vonatkozó permeabilitása. CK: 10 ng/ml TNFα + 10 ng/ml IL-1β. Statisztika: ***, P < 0,001 a kontrollcsoportokhoz képest; #, P < 0,05, ###, P <
0,001 a citokinkezelt csoportokhoz képest; ns, statisztikailag nem szignifikáns különbség a
citokinkezelt csoporthoz képest, illetve a jelzett két csoport között, egyutas ANOVA és Bonferroniteszt.

4.5. A citokinek és az α-MSH hatása a reaktív oxigéngyökök termelődésére agyi
endotélsejtekben
A gyulladáskeltő citokinek hatására szignifikánsan megemelkedett a ROStermelődés patkány agyi endotélsejtekben a kezeletlen kontrollcsoporthoz képest (17.
ábra). Az alacsony koncentrációjú α-MSH-kezelés önmagában nem befolyásolta a
sejtekben a ROS termelődését, azonban a citokinekkel kezelt csoportban statisztikailag
szignifikáns mértékben csökkentette a ROS mennyiségét. A hidrogén-peroxidot ROStermelődést fokozó referenciavegyületként használtuk a vizsgálatok során.

17. ábra. Az α-MSH hatása citokinkezelt tenyésztett patkány agyi endotélsejtekben reaktív
oxigéngyök-termelődésére. CK: 10 ng/ml TNF-α + 10 ng/ml IL-1β. Statisztika: **, P < 0,01, ***,
P < 0,001 a kontrollcsoporthoz képest; #, P < 0,05, ###, P < 0,001 a citokinkezelt csoporthoz képest,
egyutas ANOVA és Bonferroni-teszt.
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4.6. A citokinek és az α-MSH hatása az epitél- és agyi endotélsejtek sejtkapcsoló
fehérjéire
4.6.1. Klaudin-4 és ZO-1 immunhisztokémia Caco-2 sejteken
A bélepitélsejtek gátműködésének fizikai alapját a sejtkapcsoló fehérjék képezik. A
klaudin-4 integráns sejtmembrán TJ fehérje és a citoplazmatikus ZO-1 linker fehérje a
sejthatárokon folytonos, övszerű festődést mutatott (18. ábra). Citokinkezelés hatására az
epitélsejtek között lyukak alakultak ki, a kapcsolófehérje-festődés felszakadozott és a ZO-1
immunfestés esetében citoplazmatikus átrendeződés volt megfigyelhető. Az α-MSH
peptidkezelés hatására a TJ fehérjék immunfestése a kontrollcsoporthoz hasonló mintázatot
mutatott.

18. ábra. Az α-MSH (10-8 M) hatása citokinkezelt humán Caco-2 epitélsejtvonal ZO-1 és klaudin4 immunfestésére. CK: 50 ng/ml TNF-α + 25 ng/ml IL-1β. Zöld: sejtkapcsoló fehérjék. Nyilak: a
sejtkapcsoló fehérjék festődésének felszakadozása, megváltozása. Mérce: 10 μm.

4.6.2. A klaudin-5 és β-katenin festődése patkány agyi endotélsejtekben
A patkány agyi endotélsejtekben a szoros kapcsolatot képező klaudin-5 és az
adherens kapcsolatok linker fehérjéje, a β-katenin festődése a sejthatárokon erős és
folytonos volt (19A ábra), amelyet a citokinkezelés megváltoztatott: a sejtek között
lyukakat, a sejten belül fehérje-átrendeződést figyeltünk meg. Az α-MSH peptiddel történő
együttes kezelés hatására a kapcsolófehérjék festődési mintázata a kontrollcsoporthoz
hasonló volt.
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19. ábra. Az α-MSH (10-12 M) hatása citokinkezelt patkány agyi endotélsejtek klaudin-5 és βkatenin immunfestésére. CK: 10 ng/ml TNF-α + 10 ng/ml IL-1β. A) Immunhisztokémia. Piros:
sejtkapcsoló fehérjék; kék: sejtmag. Nyilak: a sejtkapcsoló fehérjék festődésének felszakadozása,
megváltozása. Csillag: a sejtkapcsoló fehérjék sejten belüli átrendeződése. Mérce: 10 μm. B-C) Az
objektumszámok szoftveres elemzése. Statisztika: *, P < 0,05 a kontrollcsoporthoz képest, #, P <
0,05 a citokinkezelt csoporthoz képest, egyutas ANOVA és Bonferroni-teszt.

Az immunfestésben látott változásokat képkiértékelő program segítségével is
számszerűsítettük mind a klaudin-5 (19B ábra), mind a β-katenin (19C ábra) esetében. A
citokinkezelés

hatására

statisztikailag

szignifikánsan

megemelkedett

konfokális

mikroszkópos felvételeken az immunfestéssel jelölődő objektumok száma, míg α-MSH
hatására az objektumszám szignifikánsan csökkent a citokinkezelt csoportokhoz képest.
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4.7. A citokinek és az α-MSH hatása az NF-κB sejtmagi bejutására bélepitél- és agyi
endotélsejtekben
A sejtszintű gyulladásos válasz kimutatásának megbízható módja az NF-κB
transzkripciós faktor p65 alegységének sejtmagba történő bejutásának nyomon követése.
Caco-2 bélepitélsejtekben a kontrollcsoportban a p65 alegység a citoplazmában volt
megfigyelhető (20A ábra), és a sejtmagi és citoplazmatikus immunfestődés intenzitásának
hányadosa alacsony volt (20B ábra). Citokinkezelés hatására a p65 alegység fluoreszcens
jele intenzívebb lett a sejtmagban, ami az intenzitáshányados szignifikáns megemelkedését
eredményezte. Az α-MSH-kezelés statisztikailag szignifikánsan csökkentette az intenzitáshányadost, azaz gátolta az NF-κB p65 alegység sejtmagba történő bejutását.

20. ábra. Az α-MSH (10-8 M) hatása citokinkezelt humán Caco-2 epitélsejtekbenaz NF-κB
sejtmagba történő bejutására. CK: 50 ng/ml TNF-α + 25 ng/ml IL-1β. A) Immunhisztokémia. Zöld:
NF-κB p65 alegysége; kék: sejtmag. Mérce: 10 μm. B) Az NF-κB immunfestés szoftveres
elemzése. Statisztika: **, P < 0,01, ***, P < 0,001 a kontrollcsoporthoz képest; ###, P < 0,001 a
citokinkezelt csoporthoz képest, egyutas ANOVA és Bonferroni-teszt.

Patkány agyi endotélsejtekben is intenzívebb lett citokinkezelés hatására az NF-κB
p65 alegységének sejtmagi festődése (21A ábra), amelyet számítógépes programmal
végzett képkiértékeléssel is igazoltunk (21B ábra). Az endotélsejtek kezelése α-MSH-val
gátolta a p65 alegység sejtmagba történő bejutását, ezt jelezte a fehérje sejtmagi
festődésének statisztikailag szignifikánsan csökkent intenzitása a citokinkezelt csoporthoz
képest.
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21. ábra. Az α-MSH (10-12 M) hatása citokinkezelt patkány agyi endotélsejtekben az NF-κB
sejtmagba történő bejutására. CK: 10 ng/ml TNF-α + 10 ng/ml IL-1β. A) Immunhisztokémia. Zöld:
NF-κB p65 alegysége; kék: sejtmag. Mérce: 25 μm. B) Az NF-κB immunfestés szoftveres
elemzése. Statisztika: *, P < 0,05 a kontrollcsoporthoz képest; #, P < 0,05 a citokinkezelt
csoporthoz képest, egyutas ANOVA és Bonferroni-teszt.
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5. Megbeszélés
5.1. Az MC1R fehérje jelenléte a bélhám és a vér-agy gát tenyészetes modelljein
Az α-MSH peptid szervezetben legelterjedtebb receptora az MC1R fehérje, melyet
számos szövet- és sejttípuson leírtak már (Brzoska és mtsai, 2008; Catania és mtsai, 2010).
A humán Caco-2 bélepitél-sejtvonalon először mutattuk ki a fehérje polarizált
expresszióját (10. ábra). A sejtek apikális felszínén több immunfestéssel kimutatható
receptort találtunk, mint a bazális felszínén. Eredményünk alátámasztja a peptid
epitélsejtekre gyakorolt közvetlen hatásának hipotézisét, valamint megegyezik Maaser és
munkatársainak adataival, akik az MC1R fehérje konstitutív kifejeződését írták le egér
bélepitélsejteken (Maaser és mtsai, 2006).
Tenyésztett egér agyi endotélsejteken már bizonyították az α-MSH hormon
kötőhelyeinek jelenlétét (de Angelis és mtsai, 1995), de eddig nem azonosították a
receptort ezen a sejttípuson. Eredményeink mind RNS- (11A ábra), mind fehérjeszinten
igazolják az MC1R jelenlétét izolált patkány agyi mikroereken (11C ábra) és az ezekből
tenyésztett agyi endotélsejteken (11B ábra). A bélepitélsejtekhez hasonlóan az MC1R agyi
endotélsejteken kimutatott jelenléte alapján feltételeztük, hogy az α-MSH peptid közvetlen
hatást gyakorolhat erre a sejttípusra is.
5.2. Az α-MSH peptid önálló hatása agyi endotélsejtekre
Élettani körülmények között az α-MSH peptid koncentrációja a vérben igen
alacsony, a humán vérplazmában 6 pM (Magnoni és mtsai, 2003), míg újszülött sertés
vérplazmában 30 pM (Kovács és mtsai, 2001). A csoport korábbi állatkísérletes
munkájában igazolta, hogy az α-MSH szintje kóros körülmények között megváltozik:
újszülöttkori sertésmodellen aszfixia és reperfúzió hatására a vérplazmában a hormon
szintje megemelkedik, míg az agy-gerincvelői folyadékban lecsökken (Kovács és mtsai,
2001). A vérben található neuropeptidet az agyalapi mirigy termeli, míg az agy-gerincvelői
folyadékban a peptid az idegrendszer sejtjeiből származik, ez magyarázza a neuropeptid
mennyiségének eltérő szabályozását a két szöveti folyadéktérben (de Rotte és mtsai, 1980).
A vér-agy gáton élettani körülmények között alacsony az átjutása az intravénásan beadott
peptidnek (Wilson, 1988), ami az aktív transzport hiányára utal. Kórosan magas vagy
farmakológiai koncentrációban azonban átjut az α-MSH a vér-agy gáton (de Rotte és
mtsai, 1980; Banks és Kastin, 1995). Kísérleteinkben ezek alapján széles koncentrációtartományban vizsgáltuk az α-MSH peptid önálló hatását sejtekre.
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A hormon hatását már tanulmányozták korábban tenyésztett humán bélepitélsejteken, ezért az α-MSH sejtek életképességére gyakorolt hatását ezen a modellen nem
vizsgáltuk. Tenyésztett agyi endotélsejtekre vonatkozóan azonban még nem állt
rendelkezésre adat. Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy az α-MSH (1 pM – 1 μM)
nem befolyásolta az endotélsejtek növekedését, a sejtréteg integritását (12A ábra), és nem
okozott sejtkárosodást (12B ábra).
5.3. Az α-MSH védőhatása citokinekkel kiváltott károsodással szemben
5.3.1. Bélepitélsejt modell
A két legfontosabb gyulladáskeltő citokin, a TNF-α és az IL-1β kombinációjával
történő kezelés hatására a humán Caco-2 epitélsejtek közötti paracelluláris útvonal
megnyílt. A bélepitél-sejtréteg két oldala között mérhető elektromos ellenállás leesett
citokinkezelés hatására (15. ábra), míg a sejtréteg áteresztőképessége jelzőmolekulákra
megemelkedett (16A ábra). Eredményeinket alátámasztják korábbi kutatási adatok,
amelyek már bizonyították a TNF-α és az IL-1β citokinek Caco-2 sejtekre gyakorolt
gátmegnyitó hatását (Ramadan és mtsai, 2016; Al-Sadi és mtsai, 2012).
Az α-MSH hormon 10-8 M (10 nM) és 10-4 M (100 μM) koncentrációban kivédte a
citokinek által kiváltott ellenállás-csökkenést Caco-2 modellen. Citokinkezelés hatására
ugyanis több nátriumion jutott át a sejtek közötti megnyílt kapcsolatokon, ezáltal
csökkentve a két oldal közötti ellenállást, míg ez a hatás az α-MSH hormonnak
köszönhetően mérséklődött. Más típusú sejteken, például humán dermális hajszálér-eredetű
endotél-sejtvonalon (Kalden és mtsai, 1999) és humán vesecsatorna epitélsejtvonalon
(Bijuklic és mtsai, 2007) is hasonló koncentrációjú α-MSH peptidkezelések bizonyultak
hatékonynak. TEER kísérletünkben az α-MSH védőhatása nem volt egyenesen arányos a
növekvő peptidkoncentrációval. Ez a megfigyelésünk összhangban áll irodalmi adatokkal,
amelyek alapján az α-MSH hatását, hasonlóan más peptidhormonokéhoz, harang alakú
hatásgörbe jellemezte (Joosten és mtsai, 1996).
A humán bélepitélium modellen citokinkezelés hatására megnőtt a kis
molekulatömegű fluoreszcein és a nagy molekulatömegű albumin átjutása (16A ábra). A
TEER kísérletben leghatásosabbnak bizonyult koncentrációban adva a neuropeptidet a
jelzőanyagok permeabilitása mérséklődött, hasonlóan az ionok átjutására vonatkozó TEER
eredményekhez.
A TEER és permeabilitási adatok arra utaltak, hogy a gyulladáskeltő citokinek
hatására a sejtek közötti szoros kapcsolatok megnyíltak. Ennek morfológiai igazolására a
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sejtkapcsoló fehérjék festődési mintázatát is megvizsgáltuk. A Caco-2 epitélsejteken mind
a klaudin-4 integráns TJ membránfehérje, mind a ZO-1 linkerfehérje immunfestése
citokinkezelés hatására megváltozott: a sejthatárokon a festődés felszakadozását, illetve a
sejtmembránból a citoplazmába való átrendeződését figyeltük meg (18. ábra). Az α-MSH
peptid védőhatását figyeltük meg az epitélsejtek közötti kapcsolatok morfológiájára, a
permeabilitási eredményekhez hasonlóan. A csoportunk egy korábbi munkájában szintén
kimutatta a sejtkapcsolatok morfológiai változását a paracelluláris útvonal megnyílásával
párhuzamosan TJ-specifikus peptidek alkalmazását követően (Bocsik és mtsai, 2016).
Megfigyelésünket alátámasztja, hogy más tudományos közlemények is leírták már a
klaudin-4 fehérje gátfunkcióban betöltött szerepét különböző epitélsejt-típusokon, illetve
azt, hogy a gyulladáskeltő citokinek hatására megnő a mobilis klaudin-4 mennyisége Caco2 sejtek szoros kapcsolataiban, ami összefügg a barrierfunkció romlásával (Wang és mtsai,
2009; Capaldo és mtsai, 2014). A kísérletes adatok jelentőségét megerősíti, hogy fekélyes
vastagbélgyulladásban szenvedő betegek biopsziából származó bélmintáiban is a klaudin-4
TJ fehérje kifejeződésének csökkenése volt kimutatható (Oshima és mtsai, 2008).
5.3.2. Tenyészetes vér-agy gát modell
Az epitélsejtes kísérletekhez hasonlóan a vér-agy gát tenyészetes modelljén is a
TNF-α és IL-1β citokinek kombinációját használtuk a gyulladásos folyamatok
modellezésére. Megállapítottuk, hogy az agyi endotélsejtek érzékenyek voltak a
citokinkezelésre (13. ábra). Már az alacsonyabb citokinkoncentráció (10 ng/ml TNF-α és
10 ng/ml IL-1β) is hasonló mértékben csökkentette a sejtrétegek impedanciáját, mint a
humán Caco-2 sejteken használt kombináció (50 ng/ml TNF-α és 25 ng/ml IL-1β).
A gyulladáskeltő citokinek megemelik a vér-agy gát tenyészetes modelljeinek
áteresztőképességét (Deli és mtsai, 1995; Didier és mtsai, 2003; Lopez-Ramirez és mtsai,
2012). Az irodalmi adatokhoz és a Caco-2 sejteken kapott eredményekhez hasonlóan a
TNF-α és az IL-1β együttes adása csökkentette a sejtréteg impedanciáját (14. ábra) és
megemelte a jelzőmolekulák permeabilitását (16B ábra), ami az agyi endotélsejtek
gátműködésének sérülésére utaltak. Mindezek a hatások azonban kis koncentrációjú αMSH-kezelésnek köszönhetően visszafordíthatóknak bizonyultak, megemelkedett az
impedancia és mérséklődött mind a kis molekulatömegű dextrán és a nagy
molekulatömegű albumin átjutása is a vér-agy gát modelljén. Az α-MSH peptid fiziológiás
koncentrációban adva nem befolyásolta az agyi endotélsejt-rétegek integritását (12A
ábra). Ezt a megfigyelésünket korábbi munkák is alátámasztják: kis koncentrációjú α38

MSH-kezelés nem fokozta a vér-agy gát áteresztőképességét sem albuminra (Sankar és
mtsai, 1981), sem kisméretű anionokra (Kastin és Fabre, 1982).
A permeabilitási kísérletben megfigyelt gátmegnyílást az agyi endotélsejtek közötti
kapcsoló fehérjék, mint az endotélsejtspecifikus klaudin-5 és a linkerfehérje β-katenin,
festődése is megerősítette. A gyulladásos citokinekkel történő kezelés a sejthatárokon a
festődés felszakadozását, valamint a fehérjék citoplazmatikus átrendeződését eredményezte
(19A ábra). A kapcsoló fehérjék festődésének megváltozása a minták megemelkedett
objektumszámában is tükröződött (19B-C ábra). Két független munka is igazolta a
közvetlen kapcsolatot a gyulladáskeltő citokinek és az agyi endotélsejtek szoros
kapcsolatainak megnyílása között. A klaudin-5 gén promóterében a gyulladásos
folyamatokban aktiválódó NF-κB válaszelemeket azonosítottak, melyek TNF-α-kezelés
hatására mérsékelték a gén aktivitását és transzkripcióját agyi és miokardiális
endotélsejtekben (Burek és Förster, 2009). A TNF-α a klaudin-5 génaktivitást az NF-κB
jelátviteli úton keresztül gátolta egér agyi endotélsejtekben is (Aslam és mtsai, 2012). A
gyulladáskeltő citokinek sejtkapcsolatok morfológiájára kifejtett hatása az α-MSH
peptiddel történő kezelés hatására mérséklődött, a sejthatárok szerkezete helyreállt, a
citoplazmában a festődés csökkent, ami az objektumszámok mennyiségi analízisében is
megmutatkozott (19A-C ábra).
5.4. Az α-MSH védőhatásának lehetséges mechanizmusai
5.4.1. Bélepitélsejt modell
A gyulladáskeltő citokinek bélepitélsejtek gátműködésére kifejtett hatásának
mechanizmusát már részleteiben leírták, és ezt eredményeink is alátámasztották (22. ábra).
Korábbi kutatások igazolták, hogy Caco-2 bélepitélsejtekben a TNF-α-kezelés által
kiváltott fokozott TJ-permeabilitás a ZO-1 kapcsoló fehérje kifejeződésének csökkenésével
és a sejtkapcsolatokban való lokalizációjának megváltozásával jár, amit az NF-κB
transzkripciós faktor aktivációja közvetít (Al-Sadi és mtsai, 2013). Az IL-1β citokinnel
történő kezelés szintén aktiválja az NF-κB útvonalat Caco-2 sejtekben, ami fokozott
permeabilitáshoz vezet (Al-Sadi és mtsai, 2012). Citokinkezelés hatására ugyanis a
citoplazmában az NF-κB fehérjét inaktív állapotban tartó gátlófehérje (IκB) foszforilálódik
és konformációváltozást követően leválik a transzkripciós faktorról, mely így mindkét
alegységével (p50 és p65) a sejtmagba kerül és különböző promóterekhez kötődve
szabályozza az epitélsejt génkifejeződési mintázatát. TNF-α és IL-1β együttes kezelés
hatására kísérleteinkben is megemelkedett az NF-κB fehérje p65 alegységének sejtmagi
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jelenléte, amit az α-MSH peptid kivédett (22. ábra). A citokinek permeabilitást fokozó
hatása mérséklődött az α-MSH-kezelésnek köszönhetően Caco-2 bélepitélsejtekben
párhuzamosan a szoros kapcsolatok morfológiájának visszaállásával.

22. ábra. Az α-MSH gyulladáscsökkentő hatása bélepitélsejtekben: az NF-κB transzkripciós faktor
aktiválódásának gátlása, a sejtkapcsoló fehérjék kifejeződésének és lokalizációjának elősegítése,
ezzel a fokozott permeabilitás csökkentése.

Eredményeink megerősítik, hogy az α-MSH peptid hatásos gyulladáscsökkentő
molekula (Brzoska és mtsai, 2008), ami az NF-κB transzkripciós faktor gátlásán keresztül
fejti ki hatását. Ezt igazolják azok a tudományos közlemények is, melyekben az NF-κB
útvonal gátlását találták kulcsfontosságúnak az α-MSH védőhatásában oxidatív stressz által
okozott bélepitélsejt károsodásban (Zou és mtsai, 2004), illetve iszkémia-reperfúzió
következtében fellépő bélsérülésben patkányokban (Hassoun és mtsai, 2002; Zou és mtsai,
2003).
5.4.2. Tenyészetes vér-agy gát modell
A legtöbb gyulladásos folyamat velejárója a reaktív oxigéngyökök termelődésének
fokozódása és az általuk okozott oxidatív stressz. Az oxidatív stressz az egyik fő
mechanizmusa a gyulladások okozta idegsejt-károsodásnak is (Sochocka és mtsai, 2017).
A termelődő ROS központi szerepet játszik a citokinek, vagy a β-amiloid peptid által
kiváltott vér-agy gát áteresztőképesség-fokozódásban (Rochfort és Cummins, 2015;
Veszelka és mtsai, 2013). A citokinek okozta megemelkedett ROS-termelődést mi is
kimutattuk, és ez a hatás visszafordíthatónak bizonyult α-MSH-kezelést követően (17.
ábra). Az α-MSH peptid szuperoxidgyökökre és prosztaglandinokra kifejtett gátlóhatását
már számos sejttípuson bizonyították (Brzoska és mtsai, 2008), de agyi endotélsejteken
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mindezidáig még nem. Adataink alapján az α-MSH gyulladáscsökkentő hatása agyi
endotélsejteken részben a reaktív oxigéngyökök termelődésének gátlásán keresztül
érvényesülhet (23. ábra). Habár a hormonról magáról nem mutatták még ki gyökfogó
tulajdonságát, de számos tanulmány bizonyítja, hogy a sejtek redoxegyensúlyát
szabályozza gyulladásos és apoptotikus jelátviteli útvonalak, például az NF-κB gátlásával
(Brzoska és mtsai, 2008; Zou és mtsai, 2004).

23. ábra. Az α-MSH gyulladáscsökkentő hatása agyi endotélsejtekben: a ROS-termelődés, és az
NF-κB transzkripciós faktor aktiválódásának gátlása, a sejtkapcsoló fehérjék kifejeződésének és
lokalizációjának elősegítése, ezzel a fokozott permeabilitás csökkentése.

A kanonikus NF-κB jelátviteli útvonalat mind a TNF-α, mind az IL-1β aktiválni
tudja agyi endotélsejtekben, ami olyan gének átírásához vezet, mint a ciklooxigenáz-2, a
nitrogén-monoxid szintázok, a gyulladásos citokinek és a mátrix metalloproteinázok (Pires
és mtsai, 2018), melyek közvetlenül részt vesznek a vér-agy gát működésének
károsodásában, illetve megnyílásában (Rosenberg, 2012). Az NF-κB sejtmagi bejutását
már leírták perifériás endotélsejtekben TNF-α vagy IL-1β kezelések után (Makó és mtsai,
2010), akárcsak agyi endotélsejtek gyulladásos útvonalában (Lee és mtsai, 2001).
Eredményeink igazolták, hogy citokinkezelés hatására az NF-κB fehérje bejutott az agyi
endotélsejtekben a sejtmagba, és ezt a hatást az α-MSH gátolta (23. ábra), a
bélepitélsejteken kapott eredményeinkhez hasonlóan.
Mivel a TNF-α-kezelt agyi endotélsejtekben az NF-κB jelátviteli útvonal
közvetlenül csökkenti a klaudin-5 kifejeződését (Burek és Förster, 2009; Aslam és mtsai,
2012), az α-MSH peptid védőhatását, legalábbis részben, ezen a jelátviteli útvonalon
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keresztül fejtheti ki. Megfigylésünket támogatja, hogy az α-MSH az NF-κB útvonal
gátlásán keresztül csökkentette a sejtadhéziós molekulák kifejeződését citokinkezelt
perifériás endotélsejtekben (Kalden és mtsai, 1999).
5.5. Az α-MSH lehetséges terápiás alkalmazása
Az utóbbi 60 évben intenzív kutatások zajlanak enzimatikus hatásoknak ellenálló
melanocita stimuláló hormonok fejlesztése céljából. Az α-MSH peptid féléletideje a vérben
és szövetekben az aktív proteázoknak köszönhetően rövid, de a peptid módosítása, például
az acetilálás, növeli a hormon stabilitását (Ericson és mtsai, 2017). A melanocita stimuláló
hormonokban közös szekvencia (His-Phe-Arg-Trp, HFRW) módosított változata erős
melaninszintézist serkentő hatással bírt, míg az N- és az C-terminális peptidrészleteknek
nem volt ilyen hatásuk. Habár a C-terminális tripeptid (Lys-Pro-Val, KPV) nem váltott ki
pigmenttermelés a melanocitákban, de hatékony gyulladáscsökkentő molekulának
bizonyult több sejtes és állatkísérletben is (Brzoska és mtsai, 2008).
Az emberi szervezetben termelődő melanokortinokon felül több, mint 15
szintetikus

peptiddel

folytatnak

vizsgálatokat,

és

már

többnek

bizonyították

gyulladáscsökkentő hatását (Ahmed és mtsai, 2013). Az Egyesült Államokban a klinikai
gyakorlat része a köszvény ACTH-val történő kezelése, különösen olyan betegeknél, ahol
a nem szteroid gyulladáscsökkentők nem javasoltak. Vizsgálják továbbá az ACTH hatását
vesegyulladásokban, szklerózis multiplexben és reumatikus eredetű megbetegedésekben.
Klinikai vizsgálatok folynak egy α-MSH-származék, az afamelanotid gyulladáscsökkentő
hatását kihasználva naperedetű csalán-kiütés, akne vagy éppen porfíria egyes változatának
kezelésében (Ahmed és mtsai, 2013). Egy másik szintetikus peptidet, az AP214-et
szívműtéten átesett emberek esetében a lehetséges vesekárosodás megelőzésére használják.
A legtöbb szintetikus peptid azonban számos melanokortin receptorhoz képes
kötődni, azokon jelátviteli útvonalat beindítani, ezért nem kívánt mellékhatások
jelentkezhetnek. Az MC1R receptort aktiválva a bőr pigmentációja, szélsőséges esetben
melanóma alakulhat ki. Az MC3R, az MC4R és az MC5R receptorokhoz kötődve magas
vérnyomást és viselkedészavart okozhatnak a melanokortinok (Ahmed és mtsai, 2013).
Ezért fontos, hogy a proteázokkal szembeni stabilitása mellett minél inkább receptorszelektív legyen az adott peptid. Az α-MSH-ból származtatott két tripeptid is hatékony
gyulladáscsökkentőnek bizonyul kísérletekben. Amíg azonban a KPT szintetikus peptid
mindegyik melanokortin receptorhoz kötődik, addig a már említett KPV csak az MC1R
fehérjéhez.
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Mindezek

alátámasztják

az

α-MSH

peptid

gyulladásokban

jelentkező

védőhatásának további preklinikai és akár klinikai vizsgálatát, azonban a lehetséges
terápiás alkalmazáshoz receptorszelektív és stabilabb szintetikus α-MSH analógokra van
szükség.
5.6. Összegzés
A biológiai gátrendszerek védelme elsődleges fontosságú az élő szervezetek
szempontjából. Ezek sérülése figyelhető meg különböző gyulladásos folyamatok során is,
ahol a felszabaduló gyulladáskeltő citokinek, mint a TNF-α és az IL-1β, a barrierek
sérülését okozzák. Mind az intesztinális, mind a központi idegrendszeri sérülések során
leírták e két citokin kulcsszerepét, hogy hozzájárulnak a gátrendszerek sejtjeit egymáshoz
fűző TJ fehérjék átrendeződéséhez, ezáltal csökkentik a barrier ellenállását és növelik
annak áteresztőképességét. A gyulladáskeltő citokinek biológiai gátakat károsító hatásában
az oxidatív stressz is kiváltó tényező.
Az α-MSH peptid gyulladásos folyamatokkal szembeni védőhatását számos
állatkísérletes modellen és sejttípusban leírták korábban, de Caco-2 bélepitélsejteken és
agyi endotélsejteken eddig nem állt rendelkezésre adat. Munkánk során bizonyítottuk,
hogy az α-MSH elsődleges receptorának tekinthető MC1R fehérje mind a humán Caco-2
bélepitélsejtvonalon, mind patkány agyi endotélsejteken kifejeződik, és az utóbbi sejtekre
széles koncentrációtartományban sincs károsító hatása. Gyulladásos körülmények között
kimutattuk, hogy az α-MSH peptid mind a bélepitélium, mind a vér-agy gát tenyészetes
modelljein védőhatású. Az α-MSH az NF-κB jelátviteli útvonal gátlásán keresztül
csökkentette agyi endotélsejtekben az oxigéngyökök termelődését, és mindkét modellen
mérsékelte a citokinek okozta permeabilitásfokozódást, és az ezzel párhuzamosan
kialakuló változást a sejtkapcsoló fehérjék immunfestődési mintázatában. Az általunk
vizsgált két biológiai gátrendszer tenyészetes modelljein tehát az α-MSH peptid, legalábbis
részben, az NF-κB fehérje sejtmagba történő bejutásának gátlásával biztosítja a
sejtkapcsoló fehérjék kifejeződésének és a barrierek megfelelő működésének visszaállását
citokinek okozta károsodásban.
Mindezek az eredmények megerősítik az α-MSH hormon jótékony hatását a
biológiai barrierek védelmében.
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8. Összefoglaló
Az

α-melanocita

stimuláló

hormon

gyulladáscsökkentő

hatása

biológiai

gátrendszerek tenyészetes modelljein
A soksejtű szövetes szervezeteket különböző, hámszöveti sejtek alkotta
gátrendszerek határolják. A legnagyobb külső határfelületnek tekinthető barrier a
bélcsatorna nyálkahártyája, amely megakadályozza, hogy káros anyagok, bélbaktériumok,
vagy kórokozók bejussanak a szervezetbe, ugyanakkor felszínt biztosít az emésztéshez és a
táplálékfelvételhez. Az egyik legfontosabb vér-szöveti gátrendszerünk a központi
idegrendszer ionos homeosztázisát és az idegsejtek megfelelő tápanyag-ellátottságát
biztosító vér-agy gát. Mindkét barrier anatómiai alapját az egyes gátrendszerek sejtjeit
egymáshoz kapcsoló szoros kapcsolatok képezik, melyek fizikailag akadályozzák a
kórokozók és anyagok átjutását és a sejteknek polaritást adva biztosítják a molekulák
szabályozott transzportját.
A

gátrendszerek

dinamikus

határfelületeinek

homeosztázist

fenntartó

és

védőfunkciói nemcsak élettani körülmények között fontosak, hanem betegségekben is. A
legtöbb kórtani állapotban helyi, vagy akár szisztémás gyulladásos folyamatok
figyelhetőek meg, amelyek alapvetően befolyásolják a barrierek működését. A
gyulladáskeltő citokinek közül a TNF-α és az IL-1β a két leginkább tanulmányozott
molekula. Egyaránt részt vesznek gyulladásos bélbetegségekben, valamint központi
idegrendszeri gyulladásos folyamatokban és a gátrendszerek sérülését és áteresztőképességük fokozódását váltják ki. Kísérleteinkhez ezért ezt a két citokint választottuk.
Az α-melanocita stimuláló hormon egy endogén peptid, amely a melanokortinok
csoportjába tartozik. Az allergiás és gyulladásos megbetegedésekben gyakorolt védőhatása
kiterjedt kutatások tárgyát képezi. Az α-MSH bélrendszert védő hatását írták le akut és
krónikus vastagbélgyulladás patkánymodelljein, illetve a bélrendszerben előforduló
iszkémiában is. Emellett a peptid neuroprotektív hatását figyelték meg bakteriális
lipopoliszacharid által kiváltott agyi gyulladásban, agyi érelzáródásban, kainsav kiváltotta,
valamint traumás agysérülésekben is. Mindezidáig azonban még nem vizsgálták az α-MSH
hatását a vér-agy gátra, illetve citokinnel kezelt bélepitélsejtekre. Célunk ezért az volt,
hogy megvizsgáljuk az α-MSH közvetlen védőhatását a bélepitél és a vér-agy gát
tenyészetes modelljein, amelyeket gyulladáskeltő citokinekkel kezeltünk.
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A melanokortin receptorok közül a hormon elsődleges és leggyakoribb receptora az
MC1R. Munkánk során immunhisztokémiával kimutattuk a humán Caco-2 bélepitélsejtvonalon az MC1R polarizált expresszióját: a sejtek apikális felszínén több immunfestéssel

kimutatható

receptort

találtunk,

mint

a

bazális

felszínén.

PCR-

és

immunhisztokémiai eredményeink mind RNS-, mint fehérjeszinten igazolták az MC1R
jelenlétét izolált patkány agyi mikroereken és az ezekből tenyésztett agyi endotélsejteken.
Mindezek alapján feltételeztük, hogy az α-MSH peptid közvetlen hatást gyakorolhat ezekre
a sejttípusokra is.
A hormon koncentrációja a vérben igen alacsony, pikomólos tartományban mozog,
mely kóros körülmények között megváltozik. A vér-agy gáton élettani körülmények között
alacsony az átjutása az intravénásan beadott peptidnek, míg kórosan magas vagy
farmakológiai koncentrációban átjut az α-MSH a vér-agy gáton. Valósidejű setjanalízis és
MTT-teszt során széles koncentrációtartományban vizsgálva (1 pM – 1 μM) a hormon nem
befolyásolta az agyi endotélsejtek növekedését, a sejtréteg integritását, és nem okozott
sejtkárosodást.
A két legfontosabb gyulladáskeltő citokin, a TNF-α és az IL-1β kombinációjával
történő kezelés hatására a Caco-2 bélepitélsejtek közötti paracelluláris útvonal megnyílt.
Citokinkezelés hatására a sejtréteg két oldala között mérhető transzepiteliális elektromos
ellenállás leesett, a sejtréteg áteresztőképessége jelzőmolekulákra megemelkedett
kísérleteinkben. Az α-MSH hormon kivédte a citokinek által kiváltott ellenálláscsökkenést,
mely védőhatás nem volt egyenes arányos a növekvő peptidkoncentrációval, hanem más
peptidhormonokhoz hasonlóan, harang alakú hatásgörbe jellemezte. A leghatékonyabb
koncentrációban adva a peptidet a jelzőanyagok permeabilitása mérséklődött. A sejtek
közötti szoros kapcsolatok immunfestődését vizsgálva a Caco-2 bélepitélsejteken
citokinkezelés hatására mind a klaudin-4 integráns sejtkapcsoló membránfehérje, mind a
ZO-1 linkerfehérje a sejthatárokon felszakadozott, és a sejtmembránból a citoplazmába
átrendeződött. Az α-MSH peptiddel történő kezelés azonban az epitélsejtek közötti
kapcsolatok morfológiájának kontrollcsoporthoz hasonló visszaállását eredményezte.
A TNF-α és IL-1β citokinek a vér-agy gát tenyészetes modelljén is csökkentették a
sejtréteg impedanciáját valósidejű sejtanalízis során, és megemelték az endotélsejtek
áteresztőképességét permeabilitási kísérletekben. Kis koncentrációjú α-MSH-kezelés
ezeket a hatásokat enyhítette, megemelte az impedanciát és mérsékelte a kis
molekulatömegű dextrán és a nagy molekulatömegű albumin jelzőanyagok átjutását. A
citokinek az agyi endotélsejtek közötti sejtkapcsoló fehérjék immunfestődését is
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megváltoztatták: az endotélsejt specifikus klaudin-5 membránfehérje és a β-katenin
linkerfehérje

festődésének

felszakadozását,

citoplazmatikus

átrendeződését

eredményezték. A gyulladáskeltő citokinek sejtkapcsolatok morfológiájára kifejtett hatása
azonban α-MSH peptiddel történő kezelés hatására mérséklődött, a sejthatárok szerkezete
helyreállt, és a citoplazmában a festődés csökkent.
A bélepitélsejtek permeabilitásának gyulladáskeltő citokinek hatására bekövetkező
fokozódása a sejtkapcsoló fehérjék kifejeződésének, lokalizációjának megváltozásával járt,
amit az NF-κB transzkripciós faktor aktivációja, sejtmagba történő bejutása közvetíthet. A
transzkripciós faktor p65 alegységének immunfestődését vizsgálva citokinkezelés hatására
megemelkedett a fehérje sejtmagi jelenléte, mely α-MSH peptiddel történő kezelés
hatására mérséklődött.
A legtöbb gyulladásos folyamattal együtt járó oxidatív stressz az egyik fő
mechanizmusa a gyulladások okozta idegsejt-károsodásnak. A citokinek okozta
megemelkedett ROS-termelődés azonban α-MSH-kezelést követően visszafordíthatónak
bizonyult. Mind a TNF-α, mind az IL-1β képes aktiválni az NF-κB útvonalat agyi
endotélsejtekben. Immunhisztokémiai vizsgálataink során a citokinkezelés hatására az NFκB fehérje a sejtmagba jutott, és ezt a hatást az α-MSH peptid gátolta.
Az α-MSH peptid gyulladásos folyamatokkal szembeni védőhatását számos
állatkísérletes modellen és sejttípusban leírták korábban, de Caco-2 bélepitélsejteken és
agyi endotélsejteken eddig nem állt rendelkezésre adat. Munkánk során bizonyítottuk,
hogy az α-MSH elsődleges receptorának tekinthető MC1R fehérje mind a humán Caco-2
bélepitélsejtvonalon, mind patkány agyi endotélsejteken kifejeződik, és az utóbbi sejtekre
széles koncentrációtartományban sincs károsító hatása. Gyulladásos körülmények között
kimutattuk, hogy az α-MSH peptid mind a bélepitélium, mind a vér-agy gát tenyészetes
modelljein védőhatású. Az α-MSH az NF-κB jelátviteli útvonal gátlásán keresztül
csökkentette agyi endotélsejtekben az oxigéngyökök termelődését, és mindkét modellen
mérsékelte a citokinek okozta permeabilitásfokozódást, és az ezzel párhuzamosan
kialakuló változást a sejtkapcsoló fehérjék immunfestődési mintázatában. Az általunk
vizsgált két biológiai gátrendszer tenyészetes modelljein tehát az α-MSH peptid, legalábbis
részben, az NF-κB fehérje sejtmagba történő bejutásának gátlásával biztosítja a
sejtkapcsoló fehérjék kifejeződésének és a barrierek megfelelő működésének visszaállását
citokinek okozta károsodásban. Mindezek az eredmények megerősítik az α-MSH hormon
jótékony hatását a biológiai barrierek védelmében.
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9. Summary
Anti-inflammatory effects of α-melanocyte stimulating hormone on culture models of
biological barriers
Multicellular organisms have different epithelial barriers covering the surface of the
body and body cavities. The biggest outer barrier is the intestinal mucosa, which prevents
the entry of xenobiotics, harmful agents, gut bacteria or pathogens into the body, and
provides a surface for digestion and food uptake. One of our most important blood-tissue
barrier is the blood-brain barrier, which insures the ionic homeostasis and nutrient supply
of the central nervous system. The anatomical basis of both barriers consists of
intercellular tight junctions, which connect barrier cells physically preventing the entry of
various pathogens and compounds, and add polarity to these cells, providing a regulated
transport of molecules.
The maintainence of homeostasis and protection of the organism afforded by the
dynamic interface of barriers are important not only under physiological conditions, but in
diseases too. In most forms of pathology local or systemic inflammation occurs, which
influences barrier functions. Among inflammatory cytokines TNF-α and IL-1β are the
most studied molecules. Both of them participate in inflammatory bowel diseases and in
neuroinflammation inducing barrier impairment and increase in permeability. Therefore we
have chosen these two cytokines for our experiments.
The α-melanocyte stimulating hormone is an endogenous peptide from the group of
melanocortins. Its protective effect in allergic and inflammatory diseases is widely
investigated. Protective effects of α-MSH were reported in rat models of acute and chronic
colitis, and in instestinal ischemia. Moreover, neuroprotective effects of the peptide were
observed in brain inflammation induced by bacterial lipopolisaccharide, in brain ischemia,
and in kainic acid induced or traumatic brain injury, too. However, α-MSH effects have not
been studied either at the blood-brain barrier, or cytokine treated intestinal epithelial cells.
Therefore, our aim was to investigate the direct protective effects of α-MSH on culture
models of the gut epithelium and the blood-brain barrier following pro-inflammatory
cytokine treatments.
Among melanocortin receptors MC1R is the main and most abundant receptor of αMSH. In our work, using immunocytochemistry, we demonstrated the polarized expression
of MC1R in the human Caco-2 intestinal cell line: more immunoreactive receptors were
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observed at the apical surface of the cells than at the basal surface. Our PCR and
immunhistochemical results verified the presence of MC1R both at RNA and protein level
in isolated rat brain microvessels and in cultured brain endothelial cells derived from
microvessels. Based on these data, we hypothesized that the α-MSH peptide had direct
effects on these cell types.
The concentration of the hormone is quite low in the blood, it is in picomolar range
under physiological conditions, but it changes when pathological alterations are taking
place. A low permeability for intravenously injected α-MSH was measured across the
blood-brain barrier at physiological concentrations, while at pathologically high or
pharmacological concentrations the peptide crossed the blood-brain barrier. As
demonstrated by real time cell electronic sensing and MTT test, α-MSH did not alter the
growth of cultured brain endothelial cells, or the integrity of the cell layer, nor cause cell
damage in a wide range of concentrations (1 pM – 1 μM).
The paracellular pathway between Caco-2 intestinal epithelial cells opened due to
the combined treatment with the two most important cytokines, TNF-α and IL-1β. The
cytokine treatment resulted in a decrease in the transepithelial electrical resistance between
the two sides of the cell layer, and in an increase in permeability for marker molecules. The
α-MSH hormone inhibited the decrease in resistance induced by cytokine treatment. This
protective effect was not directly proportional with the increase of the hormone
concentration. It showed, like other peptide hormones, a bell-shape dose-response curve. αMSH applied in its effective dose reduced the increase in permeability for marker
molecules. Analysis of the immunocytochemical staining pattern of intercellular tight
junction proteins revealed that both claudin-4 junctional protein and ZO-1 linker protein
showed interruptions at cell borders and translocated from the cell membrane to the
cytoplasm in Caco-2 intestinal cell line epithelial cells following cytokine treatment. αMSH treatment, in contrast, restored the morphology of interepithelial junctions, resulting
in a pattern similar to that observed in the control group.
TNF-α and IL-1β pro-inflammatory cytokines induced a decrease in the impedance
of the cell layer measured by real time cell electronic sensing, and an increase in
permeability of endothelial cells in the culture model of the blood-brain barrier too.
Treatments with α-MSH at low concentration attenuated these effects: an increase in the
impedance and a reduction of the increase in permeability for the small molecular weight
dextran and big molecular weight albumin were detected. Due to cytokine treatments the
immunostaining pattern of junctional proteins between brain endothelial cells was also
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changed: the immunolabelings of endothelial specific claudin-5 membrane protein and βcatenin linker protein showed disrupted lines, and cytoplasmic redistributions were
observed. Treatment with the α-MSH peptide attenuated the effects of pro-inflammatory
cytokines on the morphology of cellular junctions: the cell border labeling was restored
and the cytoplasmic immunosstaining was decreased.
The cytokine induced increase in permeability of intestinal epithelial cells, and
changes in the expression and localization of cellular junctional proteins occured parallely,
which can be mediated by the activation and nuclear translocation of the transcription
factor NF-κB. Analysis of the immunoreactivity pattern of the p65 subunit of the
transcription factor showed an increase in the nuclear staining of the protein due to
cytokine treatment, which was attenuated by α-MSH.
Most inflammatory conditions are accompanied by oxidative stress, which is one of
the main mechanisms of inflammation related neuronal damage. Cytokine induced
elevated reactive oxygen species production was reversed after α-MSH treatment. Both
TNF-α and IL-1β can activate the NF-κB signaling pathway in brain endothelial cells. Our
immunocytochemical studies demonstrated that NF-κB translocated to cell nuclei due to
cytokine treatment. This effect was inhibited by α-MSH.
Anti-inflammatory effects of the α-MSH peptide were described previously in
several animal models and cell types, but there were no data regarding Caco-2 intestinal
epithelial cells and brain endothelial cells. In the present work we proved that MC1R, the
main receptor of α-MSH, is expressed both in the human Caco-2 intestinal cell line and in
rat brain endothelial cells. The peptide does not impair rat brain endothelial cells even in a
wide range of concentrations. In inflammatory conditions we demonstrated that α-MSH is
protective both in culture models of the gut epithelium and of the blood-brain barrier. The
α-MSH peptide reduced the production of reactive oxygen species in brain endothelial
cells by inhibiting the NF-κB signaling pathway. The hormone attenuated the cytokine
induced increases in permeability and changes in the immunostaining pattern of cellular
junctional proteins, occurring parallely. In our culture models of two biological barriers αMSH, at least partly, insures the recovery of junctional protein expressions and restores
appropriate barrier functions in cytokine induced damage by inhibition of the nuclear
translocation of NF-κB. All these results strengthen the beneficial effects of α-MSH
contributing to the protection of biological barriers.
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