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I. Rövidítések jegyzéke 

5-HT- szerotonin 

AC- adenilát-cikláz 

Ach- acetilkolin 

ADP- adenozin-5-difoszfát 

Ag- agonista 

AMPA- alfa-amino-3-hidroxi-5-metil-4-izoxazol-propionsav 

ANOVA- analysis of variance 

Antag- antagonista 

AP- akciós potenciál 

ATP- adenozin-5-trifoszfát 

BSZ- belső szőrsejt 

CaM- calmomodulin 

cAMP- ciklikus adnozin-3,5-monofoszfát 

CGRP- calcitonin gene related peptid 

CNQX- 6-cyano-7-nitroquinoxalin-2,3-dion 

DA- dopamin 

DAG- diacilglicerol 

dB- decibel 

DNQX- 6,7-dinitroquinoxalin-2,3-dion 

DNS- dezoxiribonukleinsav 

DOPA- 3,4-dihidroxi-L-fenilalanin 

DR- dopamin receptor 

Fr- frakcionális felszbadulás 

FRR- nyugalmi frakcionális felszabadulás 

FRS- stimuláció alatti frakcionális felszabadulás 

GABA- gamma-amino-vajsav 

GLU- glutamát 

GS- ganglion spirale 

HEPES- N-2-hidroxietlpiperazin-N-2-etánszulfonsav 

HPLC- magas nyomású folyadékkromatográfia 

IP2- inozitol-4,4-biszfoszfát 
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IP3- inozitol 1,4,5-triszfoszfát 

Konc- koncentráció 

KSZ- külső szőrsejt 

mGluR- metabotróp glutamát receptor 

mtsai- munkatársai 

n- cochleák száma 

NMDA- N-metil-D-aszpartát 

NO2-- nitrogén dioxid 

NP- neuropeptid 

Nucl. cochl.- nucleus cochlearis 

O2
-- szuperoxid anion 

OH-- hidroxilion 

OONO-- peroxinitrit anion 

PK- foszfokináz 

PLC- foszfolipáz-C 

R- receptor 

RNS- ribonukleinsav 

rRNS- riboszomális ribonukleinsav 

S- stimulus 

S:E:M:- standard error of the means 

Sup- superior 

TTX-tetrodotoxin 

UV- ultraibolya 
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II. Bevezetés 

 
Világszerte jelentős népegészségügyi problémát jelent a különböző fokú és jellegű 

halláscsökkenés. A Föld teljes lakosságából mintegy 278 millió ember szenved közepes, 

vagy annál súlyosabb fokú halláskárosodásban (WHO, 2005) Hazánk lakosságának 

10%-a küszködik valamilyen mértékű hallásproblémával; 30-40 ezer a siketek, s 

mintegy 300 ezer a közepes és súlyos fokban nagyothallók száma Magyarországon. A 

percepciós halláskárosodás már évtizedek óta a klinikai és kísérletes vizsgálatok 

középpontjában áll. Bár a patomechanizmus sok tekintetben tisztázott, jelenleg sem 

ismert teljes egészében; így a célzott klinikai kezelés is várat magára. Az idegi típusú 

hallásromlások etiológiai okai közül kiemelkedik az ischaemiás halláskárosodás 

jelentősége, hiszen minden bizonnyal ebbe a csoportba sorolható az időskori 

halláscsökkenés legnagyobb része. A modern világ civilizációs betegségei közé 

sorolható a zaj okozta halláskárosodás, mely a fokozódó technikai fejlődéssel egyre 

növeli ezt a nagyszámú betegcsoportot. Az európai országok nemzeti össztermékük 0,2-

2%-t költik a zaj okozta halláskárosodás megelőzésére, illetve a már kialakult károsodás 

kezelésére (WHO, 1997). 

 

II. 1. Neurotranszmisszió alapjai 

 

A neurotranszmisszió klasszikus elmélete szerint a neuron és a beidegzett sejt között az 

ingerületátvitel a szinapszisokban zajlik. Az idegsejt membránjának ion-permeabilitása 

megváltozik, következményesen elektromos jelek generálódnak, melyek hullámszerű 

potenciálváltozások formájában terjednek. Az axonteminálishoz érkező elektromos jel 

hatására depolarizáció jöhet létre, mely által a terminálisban lévő vesiculumokban lévő 

transzmitterek és modulátorok szabadulnak fel. Ezen anyagok közvetítik az üzenetet az 

idegsejt és a célsejt között.  

A célsejten a közvetítő anyagra érzékeny receptor helyezkedik el, szinaptikus 

transzmisszió esetén a célsejtek kis területén koncentrálódva. A szinaptikus rés 

átlagban 10-100 nm-es. A receptorok kétféleképpen közvetíthetik az üzenetet:  

•  ionotróp receptorok Na+, K+, Ca2+, ioncsatornákat nyitnak, vagy zárnak be a 

membránban 
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• metabotróp receptorok másodlagos jelátvivők által befolyásolják a csatornák 

permeabiltását. 

Az ingerületátvitel másik módja a nem-szinaptikus kapcsolaton („drót nélküli 

kapcsolat”) keresztüli neurotranszmisszió. A felszabaduló ingerületátvivő anyagok, 

modulátorok az extracelluláris térben szétdiffundálnak és a szinaptikus tér méretéhez 

viszonyítva távol elhelyezkedő (több ezer nm), nagyobb érzékenységű receptorokon 

fejtik ki hatásukat. Így lehetővé válik egy, vagy több idegsejt között a szinapszisok 

nélküli információcsere, mintegy átmenetet képezve a klasszikus neurotranszmisszió és 

neuroendokrin szekréció között. A nem-szinaptikus kapcsolat létrejöhet 

•  transzmitter vagy modulátor által, a célsejten lévő receptor közvetítésével, 

•  a citoplazmában keletkező gáz halmazállapotú NO a mellette elhelyezkedő 

idegsejtbe diffundálva közvetíti az információt 

Ezen interakció a szinaptikus kapcsolathoz képest lassabb lefolyású (másodpercektől 

néhány percig), hatása az extravascularis térben valósul meg, míg a humorális 

szabályozás a keringési rendszer közvetítésével jön létre. Feladata az egyéb szabályozó 

mechanizmusok modulálásában lehet, például negatív visszacsatolás, gátlás 

megszűnése, stb. A cochleában is jelen lehet a nem-szinaptikus ingerületátvitel: a 

lateralis olivocochlearis efferensek szinaptikus kapcsolat nélküli „en passant” 

boutonjainak jelenlétét mutatták ki (Liberman és mtsai, 1990; Satake és mtsai, 1996; 

Warr és mtsai, 1975). Az itt felszabaduló transzmitterek számos más neuronon fejthetik 

ki a hatásukat. A NO által létrejött modulációt szintén kimutatták a cochleában 

(Garthwaite, 1991). 

 

Számos gyógyszert a neurotranszmisszió preszinaptikus agonista vagy antagonista 

szabályozásának alapján fejlesztettek ki. A nem-szinaptikus kapcsolatban résztvevő 

receptorok magasabb érzékenységük révén a gyógyszerek számára könnyebben 

hozzáférhetőek, jóval kisebb koncentrációban is hatást fejthetnek ki. Az intraszinaptikus 

receptorok viszont, viszonylag érzéketlenek, csak toxikus gyógyszerkoncentrációval 

befolyásolhatóak.  

Mai ismereteink szerint a neurotranszmittereket 4 fő csoportra oszthatjuk:  

1. acetilkolin 

2. biogén aminok (dopamin, adrenalin, hisztamin, szerotonin) 
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3. transzmitter aminosavak (GABA, glutamát, aszpartát, glicin, taurin) 

4. neuropeptidek, NPk (hipotalamikus NPk, hipofizeális NPk, opioid-enkefalinok,     

    béta-endorfin, dinorfinok 

 

Az egyes idegsejtekben nem csak egyetlen neurotranszmitter található, hanem a 

funkcionálitására jellemző transzmitter- és modulátor-összetétellel rendelkezik. Gyakran 

egyes transzmitterek párokat alkotnak, együtt fordulnak elő: ko-lokalizálódnak. A 

neuropeptidek gyakran tárolódnak együtt más transzmitterrel ugyanabban az 

idegsejtben. Katekolaminerg és szerotonerg neuronok esetén, újabban hármas 

társlokalizációt mutattak ki, a válasz az egyes hatások eredője. Egyetlen transzmitter 

több receptoron is kifejtheti hatását, amelyeknek biológiai válasza egymással ellentétes 

is lehet.  

 

Az idegsejtben több ingerületátvivő anyagnak van meg a genetikai kódja, de nem 

mindegyiket szintetizálja. Bizonyos körülmények mellett: stressz, sérülés, anyagcsere-

változások, stb., a látens kód aktiválódik és megkezdi a transzmitter termelését. Az 

idegsejtek közötti kapcsolatok nem egy-az-egy áttételű láncolatokra, hanem idegi 

hálózatokra épülnek. Az információk konvergenciáját és divergenciáját az axonok 

gazdag kollaterális rendszere biztosítja. Az ismert neuronális kapcsolatoknak csak egy 

része kapcsolódik anatómiailag ismert pályához, gyakran egyedi rostokként, vagy 

kisebb kötegek részeként futnak, mely azonban funkcionális jelentőségüket nem 

csökkenti. A biogén amin tartalmú rostok pedig általában más pálya rostjai között, 

vendégrostként haladnak és csak néhány alkot anatómiailag leírható pályát. Szerepük 

on-off jellegű lehet, valamint egyes funkcionális rendszerek érzékenységi szintjét 

szabályozzák. 

 A jelátvitel (szinaptikus, vagy nem-szinaptikus) hatékonysága pre- és posztszinaptikus 

változásokkal befolyásolható. Az axonvégződéseken, illetve az axon azon helyén, ahol 

az akciós potenciál generálódik, gátló és serkentő receptorok expresszálódhatnak. 

Ezeken keresztül a felszabadult transzmitterek, modulátorok hatására csökkenhet, vagy 

növekedhet a felszabaduló transzmitter mennyisége, vagy létre sem jön az akciós 

potenciál. (Vizi, 2002). 
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II. 1. 1. A cochleában résztvevő főbb neurotranszmitterek és receptoraik  

 

II. 1. 1. 1. Dopamin (DA) 

Kimutatták, hogy a központi idegrendszeri katekolaminoknak több mint a fele DA 

(Bloom, 1996). A DA szintézise L-tirozinból történik, melyet a tirozin hidroxiláz L-

DOPA-vá alakít, amit végül a DOPA dekarboxiláz alakít dopaminná. A sejtek 

depolarizációjakor megnyíló feszültségfüggő kalciumcsatornákon beáramló kalcium a 

kalmodulinnal komplexet képez, ami aktiválja a tirozin-hidroxiláz foszforiláló protein 

kinázt. A tirozin hidroxiláz aktivitása a preszinaptikus D3 receptorok szabályozása alatt 

áll. Az enzim a foszforilációt követően aktiválódik. A sejtplazmában szintetizálódott 

DA-t a vezikulákba energiaigényes transzportrendszer juttatja be. A DA 

metabolizmusának egyik lehetséges útja a noradrenerg sejtekben történő noradrenalin 

szintézis, a másik út szerint a dopaminerg sejtekben dihidroxi-fenilecetsav, illetve 

homovanilinsav képződik (Ádám, 2001; Martényi, 1997; Weiner és Molinoff, 1989). 

 

A DA a pre- és posztszinaptikusan elhelyezkedő DA receptorokat izgatja. A DA 

receptorok metabotróp receptorok, működésük G-fehérjéhez kötött. Molekuláris 

biológiai módszerekkel 5-féle DA receptort azonosítottak, melyeket 2 csoportba 

oszthatunk. A D1 típusúak (D1 és D5 altípusok) adenilát cikláz aktiválásán keresztül a 

ciklikus adenozin- 3’, 5’-monofoszfát (cAMP) szintet megemelik, melynek hatására 

fehérje-foszforilációs mechanizmusok aktiválódnak a sejtekben. A D2 típusú receptorok 

(D2short D2long, D3, D4) a cAMP szintet csökkentik és a K+-áramokat aktiválnak, így 

hiperpolarizálják a sejteket (Bloom, 1996). RT-PCR módszerrel végzett kísérletek a DA 

hatásának közvetítésében D2long és D3 jelenlétét igazolták egér cochleájában (Karadaghy 

és mtsai, 1997). Ezzel összhangban funkcionális bizonyítékokat is találtak arra, hogy a 

DA D2 és D3 receptorokon keresztül fejti ki protektív hatását (Gil-Loyzaga, 1995; Puel, 

1995). Másrészről azonban a DA autoreceptorok típusa és funkciója kevésbé ismert. 

Míg Gáborján és mtsai (1999) a cochlearis DA felszabadulás serkentésében a D1 

receptorokat találták hatásosnak, addig Halmos és mtsai (2002) a D2 autoreceptorok 

jelenlétét vetették fel. A központi idegrendszerben a dopaminerg terminálisokon 
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található D2 autoreceptorok szerepe a szinaptikus és extracelluláris térben a DA 

mennyiségének a szabályozása (Langer, 1997).  

II. 1. 1. 2. Glutamát 

 

Az élővilágban elterjedt aminosav, fehérjék, peptidek alkotóelemeként, ill. szabad 

formában is nagy mennyiségben fordul elő. Ismeretes, hogy hypoxia, ischaemia 

hatására az idegvégződésből felszabaduló glutamát mennyisége jelentősen megnő, mely 

a receptorok izgalmán keresztül excitotoxicus sejtpusztulást eredményez. 

A glutamát receptorok 2 fő csoportba sorolhatók: ionotróp és metabotróp receptorok. 

 Az ionotróp receptorok farmakológiai szempontból szelektív agonistáik alapján 

további alcsoportokra oszthatók:  

•  N-metil-D-aszpartáttal (NMDA) aktiválható NMDA receptorok  

•  nem-NMDA receptorok 

  AMPA receptorok (agonistája az alfa-amino-3-hidroxi-5-metil-4-

izoxazolopropionsav) 

  kainát receptorok 

Az NMDA receptorok ioncsatornák, melyek aktiválódásakor Na+, Ca2+ influx és K+ 

kiáramlás jön létre. Aktivációjához a glicin kötőhely egyidejű ingerlése szükséges.  

A nem-NMDA receptorok aktiválódásakor Na+, K+ ionáramlás jön létre, mely glutamát, 

AMPA, vagy kainát kötődésekor jön létre (Ádám, 2001; Erdő, 2000). Itt egy GYKI-

52466 kötőhelynek van kiemelkedő jelentősége: egy szelektív antagonistáról kapta a 

nevét, melyen keresztül a receptor allosztérikusan gátolható (Vizi és mtsai, 1996; 

Tarnawa és mtsai, 1998). 

 Az excitátoros szinapszisokban igen gyakori a többféle ionotróp receptor együttes 

előfordulása (Bloom, 1996). Míg az ionotróp receptorok a gyors szinaptikus 

transzmisszióért felelősek, a glutamát receptorok másik fő csoportját képező metabotróp 

receptorok G-fehérjéhez kapcsoltak és a lassú szinaptikus ingerületátvitelt modulálják 

intracelluláris másodlagos jelátviteli rendszereken keresztül (Holmann és mtsai, 1994; 

Nakanishi és mtsai, 1998.) 

 

A metabotróp glutamát receptoroknak 8 altípusa ismeretes, melyek G-protein csatolt, 

intracelluláris jelátviteli utakon keresztül fejtik ki hatásukat, valamint feszültségfüggő 
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ioncsatornákat közvetlenül szabályoznak. Szekvencia, farmakológiai tulajdonságok és 

jelátvitel alapján mGluR-ok 3 fő csoportját különböztethetjük meg:  

Az I. csoportba tartozó receptorok (mGluR1 és mGluR5) serkentik az inozitol–trifoszfát 

képződését és az intracelluláris Ca2+ raktározását, szelektív agonistája a 3,5-DHPG 

antagonistája a MPEP. A II. csoportba (mGluR2,3) és a III. csoportba sorolt receptorok 

(mGluR4,6,7,8) gátolják az adenilát cikláz rendszert és az ionotróp Ca2+ csatornát 

(Nicoletti és mtsai, 1996.). A II. csoport agonistája a 2R,4R-APDC, szelektív 

antagonistája a LY-379268. III csoport agonistája az L-AP4, antagonistája az MSOP 

(1.Táblázat). 

 

 

 
 

 

Míg a gyors hatású ionotróp receptorok elsődlegesen a posztszinaptikus membránon 

helyezkednek el, addig a mGluR-ok neuronális gliasejteken elszórtan helyezkednek el, 

nemcsak glutamáterg, hanem pl. GABAerg szinapszisban (Bradley és mtsai, 1999) és a 

dopaminerg rendszerben is (Hu és mtsai, 1999)  In situ hibridizációs és 

immunhisztokémiai módszerekkel a különböző receptortípusok eloszlásmintázatát 

vizsgálták számos tanulmányban (Kuwajima és mtsai, 2004; Alvarez és mtsai, 2000; 

Taylor és mtsai, 2003; 2005; Besong és mtsai, 2002). A glutamáterg és GABAerg 

rendszer kapcsolatának létezését számos tanulmány támasztja alá, mely a később 

részletezett kísérleteink elméleti hátterét alkotja. Patkány cerebellaris cortexben 

mutatták ki mGluR2/3 receptorok GABA kiáramlását szabályozó hatását (Ohishi és 

mtsai, 1994; Mitchell és Silver 2000), valamint immunogold technikával bizonyították 

GABAerg rostokon mGluR3 jelenlétét, felvetve heteroszinaptikus hatások lehetőségét 

(Tamaru és mtsai, 2001). Kimutatták, hogy a mGluR-ok nemcsak a glutamáterg és 

GABAerg szinapszisokban ko-lokalizálódnak, hanem más transzmittereket kibocsátó 

rostok preszinaptikus terminálisain is: II típusú mGluR agonista megemelte a szerotonin 

szintjét patkány frontális cortexében (Lee és Croucher 2003), valamint a striatalis 

acetilkolin szintjét is befolyásolta (Pisani és mtsai, 2002). A II és III típusú mGluR 

receptorok preszinaptikus gátló hatásának mechanizmusa létrejöhet preszinaptikus 

 I. csoport II. csoport III. csoport 

altípus mGluR1,5 mGluR2,3 mGluR4,6,7,8

mechanizmus Gq/11-csatolt 

IP3 termelés 

Gi csatolt Gi csatolt 

cAMP csökken cAMP csökken 

hatás serkentés gátlás gátlás 

agonisták 3,5-DHPG 2R,4R-APDC L-AP4 

antagonisták MPEP LY-341495 MSOP 

 
1. Táblázat.  A mGluR-ok 3 fő csoportját különböztethetjük meg szekvencia, farmakológiai 
tulajdonságok és jelátvitel alapján.  
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feszültségfüggő kálciumcsatornák gátlása, illetve preszinaptikus K+ csatornák 

aktiválása, vagy az exocitózis direkt gátlása révén (Anwyl, 1999).  

 
II. 1. 1. 3. Szerotonin (5-HT) 

 

A szerotonin neurotranszmitterként betöltött szerepét 1953-ban igazolták. A test 

szerotonintartalmának 90%-a a bél enterokromaffin sejtjeiben lokalizálódik, a vérben a 

vérlemezkékben fordul elő, az agyban a középagyi raphe magokban helyezkedik el, az 

innen kiinduló idegi hálózatok révén jut el más területekre. Emberben széles körben 

mutatták ki jelenlétét: táplálkozás, alvás, szexuális viselkedés, cirkadián ritmus, 

neuroendokrin funkció, vaszkularis konstrikció folyamatokban. Számos pszichiátriai 

betegség, mint depresszió, szociális fóbiák, skizofrénia, obszcesszív-konvulzív és pánik 

betegségek etiológiájában mutatták ki jelentőségét. A hallásban betöltött szerepéről 

azonban sokkal kevesebbet tudunk. 

 

 A szerotonin receptorokat struktúra és funkció alapján 7 csoportra osztották (5HT1-7)  

(1. Ábra). 5-HT1 receptorok a Gi/o proteineken keresztül gátolják a cAMP képződést. 5-

HT2 receptorok az inozitol foszfát hidrolízisét és cytosolicus Ca2+-szint emelkedést 

indukál Gq/11 proteineken keresztül. 5-HT3 receptorok ligandfüggő ioncsatornák, a 5-

HT4,6,7 receptorok serkentő Gs proteineken keresztül a cAMP képződést segítik elő. 

Újabban számos tanulmány térképezte fel a cochlea szerotonerg beidegzését.  

Különböző típusú szerotonerg agytörzsi neuronokat identifikáltak az oliva superior 

komplex perioliváris idegsejtei körül és kimutatták, hogy a szerotonerg cochleáris 

efferens beidegzés is innen ered. Funkcionális vizsgálatok alapján komplex szerepet 

tulajdonítanak a szerotonerg beidegzésnek, hiánya, vagy károsodása patológiás 

állapotokat eredményezhet. (Bartolomé és mtsai, 2005). 

 

A cochleában immuncitokémiai módszerekkel (Gil-Loyzaga és mtsai, 1997; 2000) 

szerotonerg rostokat mutattak ki, melyek a külső és belső szőrsejtek felé vetítenek. Az 

eloszlásmintázatuk szerint a laterális olivocochlearis köteghez kapcsolódnak. 5-HT1/2 

antagonista methysergid tengerimalacban a hallóideg szummációs akciós potenciálját 

csökkentette (Bobbin és Thompson 1978). 5-HT metabolitok, valamint 5-HT receptor 

mRNS jelenlétét igazolták emlős cochleában. (Oh és mtsai, 1999). A központi 
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idegrendszerben több szabályozó mechanizmusban vesz részt (Klepper és Herbert, 

1991; Ebert és Ostwald, 1992). Feltételezték, hogy a Corti szerv szerotonerg beidegzése 

a hallás modulációjában is részt vesz (Gil-Loyzaga és mtsai, 2000; Vicente-Torres és 

mtsai, 2003). Egy szelektív 5-HT visszavételgátló (6- nitroquipazin) növelte a 5-HT 

szintet és csökkentette fő metabolit 5-HIAA szintjét (Vicente-Torres és mtsai, 2003). 

Élettani szerepe mellett jelentősége lehet tinnitusban: megszakadt vagy megváltozott 5-

HT funkció észlelhető változásokat generálhat (Simpson és Davis, 2000).  

 

 
 

1.Ábra. A szerotonin receptorokat struktúra és funkció alapján 7 csoportra osztották (5HT1-7). 

AC:adenilát-cikláz; PKA:foszfokináz-A; PKC: foszfokináz-C; CaM: calmodulin; ER: 

endoplazmatikus retikulum; Gi (gátló), Gs (serkentő), Gq: guanin kötő G-proteinek; DAG: 

diacil-glicerol; InsP3: inozitol-trifoszfát 

 

Kimutatták, hogy a SB-271046 szerotonin antagonista lokális alkalmazásával, 

dózisfüggő módon megemelkedett a DA kiáramlás humán frontális agykéregben 

(Lacroix és mtsai, 2004). A szelektív szerotonin antagonista SB-258719 a glutamát és 5-

HT kiáramlást növelte patkány raphe magjaiban (Hársing, 2006). Az agy számos 

régiójában a szerotonin receporok olyan neuronokon helyezkednek el, amelyek nem 

kapnak közvetlen szerotonerg innervációt, és így gyakran hiányzik a tipikus szinaptikus 
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elrendeződés. (Descarries és mtsai, 1990; Hsiao és mtsai, 2002). Ennek alapján a 

központi idegrendszerben az 5-HT receptoroknak inkább neuromodulátor szerepet 

tulajdonítanak, mint klasszikus neurotranszmitter funkciót. 

 

II. 1. 1. 4. GABA 

 

A γ-amino-vajsav (GABA) a központi idegrendszer (KIR) általánosan ismert, legfőbb 

gátlószere. A GABA képződéséhez a glutamát decarboxylase enzim szükséges, mely 

glutamátból GABA-t állít elő. A központi idegrendszer szinapszisainak 20-50%-ában 

fordul elő GABA transzmitterként (Dawson és mtsai, 2005). Ionotróp receptoraik révén 

gyors információátvitelt hoznak létre. Pre- és posztszinaptikusan is gátló hatást hoz 

létre, autoreceptora révén saját felszabadulását is módosítja. A GABA specifikus 

transzmembrán receptorokhoz kötődik mind a pre- mind a posztszinaptikus neuronok 

membránján. Ez a kötődés ioncsatornák megnyílásához vezet, melyeken vagy negatív 

töltésű kloridionok áramlanak be, vagy pozitív töltésű kálium ionok áramlanak ki a 

sejtből. Ez negatív irányba tolja a membránpotenciált és hiperpolarizációhoz vezet. A 

GABA receptornak három nagyobb csoportja ismert: a GABAAés GABAC, melyek 

ionotróp receptorok és maguk is ioncsatornák, valamint a GABAB metabotróp 

receptorok, melyek G-protein csatolt receptorok és a G-proteinek segítségével nyitnak 

meg más ioncsatornákat. A GABAA és GABAC receptorokat korábban a bicucullinnal 

szembeni érzékenységük alapján különböztették meg, az előbbi bicucullinnal 

szelektíven antagonizálható, az utóbbi pedig nem. Az 1990-es évek közepétől világossá 

vált, hogy a GABAA, mely a KIR-ben mindenütt megtalálható és a GABAC, melyet 

főleg a retinában mutattak ki, ugyanannak a GABA érzékeny kloridcsatorna variánsának 

tekinthető, így egyszerűsítve GABAA-nak nevezhetjük (Bernard és mtsai, 1998).  

Immunhisztokémiai adatokkal bizonyították, hogy GABA és szerotonin együttesen jelen 

van a raphe magokban és nyúltvelő idegsejtjeiben. A GABA által mediált gátló 

transzmissziót erősen befolyásolja a szerotonin, ilyesfajta modulációt a tanulás, 

memória, érzékelés folyamataiban figyeltek meg. A CA3 piramissejtjeiben a 5-HT 

szelektíven gátolja a GABA-közvetítette inhibitoros poszt-szinaptikus potenciál (IPSP) 

GABAB komponensét. A prefrontális kéreg piramissejtjeinél a 5-HT2 és 5-HT4 

receptorok modulálják a poszt-szinaptikus GABAA-közvetítette hatást. Számos 
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tanulmány igazolja, hogy több agyi régióban a szerotonin csökkenti a glutamát-

transzmissziót és ezzel párhuzamosan fokozza a GABAerg transzmissziót, 

összességében a neuronális ingerelhetőséget csökkenti. (L. Ciranna 2006). 

 

II. 2. A cochlea 

 

II. 2. 1. Struktúra 

 

II. 2. 1. 1.  Perifériás hallósejtek  

A szenzoros epitélium sejtjei közül csak a kísérleteink szempontjából jelentős külső és 

belső szőrsejtekről, valamint a támasztósejtek közül csak a Deiters sejtekről teszek 

említést a következőkben (2. Ábra). 

 

II. 2. 1. 1. 1.  Belső szőrsejtek 
 
A hallás valódi receptorsejtjei a belső szőrsejtek (BSZ). Róluk vezetődik el az ingerület 

95%-a a központi idegrendszeri struktúrák felé a n. cochlearison (afferens idegrost) 

keresztül. Ezek a palack alakú sejtek egy sejtsorban helyezkednek el, széles felszínükön 

horizontálisan elhelyezkedő sztereocílium sor látható. A szőrök egy úgynevezett 

kutikularis lemezt fúrnak át, mely egy fibrózus aktint, miozint, fibrint és kalcium kötö 

fehérjét tartalmazó réteg. A sejtek magja nagy ovális, a plazmában elszórva 

mitokondriumok, mikrotubulusok, lizoszómák és világos vezikulumok helyezkednek el. 

A kutikuláris lemez alatt egy barázdált test (stiated body) van, mely a külső 

szőrsejtekből hiányzik (Slepecky és Chamberlain, 1982). A plazma membrán alatt 

található egy úgynevezett felszín alatti ciszterna rendszer mely valójában nem más, mint 

egy módosult sima felszínű endoplazmatikus retikulum. A belső szőrsejtek bázisánál 

sok afferens idegvégződés látható (Santi, 1988).  
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Belső szőrsejtek Külső szőrsejtek 

 
2. Ábra. A Corti-szerv mikroanatómiája. RM: Reissner- membrán, SV: stria vascularis, LS: 

limbus, SI:sulcus spiralis internus, SE: sulcus spiralis externus BM: membrana basilaris, GS: 

ganglion spirale, TM: membrana tectoria, MO:  SC: sztereociliumok; KP: kutikuláris lemez, 

CT: Corti-alagút, DZ: Deiters-sejtek, HZ: Hensen-sejtek, TM: membrana tectoria, AN: afferens 

ideg, EN: efferens ideg. 

 

 

II. 2. 1. 1. 2. Külső szőrsejtek 

 
     A külső szőrsejtek 3-4 sejtsorban helyezkednek el, hosszúkás alakú sejtek, melyek a 

Corti szervhez alapjuknál és csúcsuknál vannak rögzítve. Felszínüket szintén kutikuláris 

lemez fedi, melyet átfúrva, emelkednek ki a sztereocíliumok, melyek W alakban 

helyezkednek el. A külső szőrsejtek igen prominens citoplazmatikus komponense a 

felszín alatti ciszternarendszer, mely az intracelluláris kálcium kompartmentalizálásában 

játszik igen fontos szerepet. Ezek a ciszternák a sejtek csúcsánál oválisokat képeznek, 

melyeket Hensen testeknek nevezünk. A sejtmag alatt a ciszternarendszer egyrétegűvé 

válik, melyet szubszinaptikus ciszternának hívunk. Nagy efferens szinapszisok vannak a 

sejtek bázisánál, melyek mellett kevés kis afferens dendrit is látható (Santi, 1988.). A 

külső szőrsejtekkel szinaptizál az afferens rostok 5%-a (Eybalin, 1993; Puel, 1995). A 

külső szőrsejtek feszültségfüggő hosszváltozásra képesek, mellyel egyrészt a cochlea 

erősítő funkcióját (cochlear amplifier) biztosítják, másrészt védelmet nyújt a membrana 

basilaris extrém kitéresei ellen (Brownell és mtsai, 1985; Dallos, 1985; Dallos és mtsai, 

1997; Patuzzi és Robertson, 1988; Pujol, 1994). 
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II. 2. 1. 1. 3. Deiters sejtek 

 

 A Deiters sejtek a külső szőrsejtek támasztósejtjei, melyeket kehelyszerűen vesznek 

körbe, phalangealis nyúlványaik révén pedig a külső szőrsejtek apikális felszínét is 

elektromosan elszigetelik egymástól. Mikrotubulusokat és filamentumokat 

tartalmaznak, melyek alapvető fontosságúak a Corti szerv rigiditásának fenntartásában,  

ilyen szerepe van még belső és külső pillérsejteknek is (Slepeczky, 1996). Az eredeti 

elképzelések szerint ezek a sejtek csak támasztó funkcióval bírnak, de az utóbbi 

évtizedekben egyre több bizonyíték van rá, hogy más szerepük is van, nevezetesen részt 

vehetnek a hanginger perifériás feldolgozásában, mindezidág nem ismert 

mechanizmussal. Ezt támasztja alá ezen sejtek depolarizálhatósága, illetve az, hogy 

ezek a sejtek is kapnak efferens beidegzést (Liberman és mtsai, 1990). Másrészről a 

kreatinin kináz és a tubulovezikuláris membránstruktúra arra utal, hogy esetleg a külső 

szőrsejt motilitásában is szerepük lehet. 

 

II. 2. 1. 2. Hallórostok 

 

II. 2. 1. 2. 1 Afferens hallórostok 

  

Az afferens hallórostok 90-95%-a a belső szőrsejtekről vezetődik el és csak kb 5-10 %-a 

a külső szőrsejtekről (Berglund és Ryugo, 1987; Eybalin, 1993; Puel, 1995; Spoendlin, 

1973). A humán cochleában kb. 36000 afferens idegrost van (Otte és mtsai, 1978). A 

belső szőrsejtekről elvezetett rostok myelinizáltak, bipolárisak, a nagy sejttestjük a 

ganglion spiraléban helyezkedik el, ezeket nevezzük I. típusú afferenseknek (Morrison 

és mtsai, 1975; Nomura, 1976; Spoendlin, 1981). 

 

Az I. típusú afferensekre a divergencia jellemző, azaz egy belső szőrsejtről több kb. 20 

afferens vezetődik el (Spoendlin és Schrott, 1988). A BSZ bázisánál a rostok különböző 

vastagságúak és specifikus szinaptizációt mutatnak: preszinaptikus testet, vesiculat 

tartalmaznak aszimmetrikus szinaptikus membrán a jellemzőjük. (Nadol, 1988). A II. 

típusú afferensek kisebbek, és zömében hiányzik róluk a myelinhüvely, ezek a rostok a 

külső szőrsejtekről vezetődnek el és szállítanak információt a központ felé. A Corti 

 17



alagutat keresztezik, majd a többi afferenshez csatlakoznak. Ezen afferensek funkciója 

nem tisztázott, valószínűleg a külső szőrsejtek összehúzodottsági állapotáról szállítanak 

információt (Eybalin, 1993). Másik elképzelés szerint filogenetikai maradványként 

vannak jelen, az egyedfejlődés folyamán I. típusú afferensek voltak. Ezekre a rostokra a 

konvergencia jellemző, kb. 100 külső szőrsejtről vezet el egy rost. (T. Omata, W. 

Schätzle, 1980) 

 

II. 2. 1. 2. 2. Efferens hallórostok 

 

A cochlea beidegzését elsőként Rasmussen írta le (Pullan és mtsai, 1992). Kezdetben is 

már kétféle, keresztezett és keresztezetlen pályákat írtak le, pontos elkülönítésük csak 

később a tracer technikák fejlődésével és elterjedésével vált lehetővé (Warr, 1975). 

Pontos funkciójáról sok adatunk van, azonban teljes egészében ma sem ismert. A 

cochlea efferens beidegzését két részre oszthatjuk: lateralis és mediális olivocochlearis 

nyalábra (Warr és Guinan, 1979). A lateralis olivocochlearis rostok kis fusiformis 

sejttestjei az azonos oldali oliva superior lateralis magcsoportjaiban helyezkednek el, 

míg a medialis olivocochlearis efferensek ovális, közepes és igen nagy neuronjai a 

mediális oliva superiorban találhatók. Az olivocohlearis nyaláb a vestibularis rosttal fut 

és az Oort-féle vestibulocochlearis nyalábbal éri el a cochleat (Spoendlin, 1988). A 

lateralis rendszer rostjainak 85-90%-a  a homolateralis cochleába projiciál és a belső 

szőrsejtek alatt az afferens idegrost dendritjén alkot úgynevezett „en passant” és 

terminális axo-dendritikus szinapszist (Gil-Loyzaga, 1995; Liberman, 1980). A mediális 

olivocochlearis rostok IV. agykamra alján történő átkereszteződését követően, nagyrészt 

az ellenoldali belsőfülbe futnak, ahol szinapszist képeznek a külső szőrsejtekkel. (Gil-

Lyzaga 1995; Warr és mtsai, 1997). Ezeken kívül a cochlea ereinek afferens beidegzése 

is jelentős, melyekről az utóbbi évek tanulmányai bebizonyították, hogy trigeminális 

eredetűek (Vass és mtsai, 1997; 1998). 
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II. 2. 2. A cochlea fiziológiás működése 

 

II. 2. 2. 1. Afferentáció 

 

A cochlea szenzoros epitheliumában a kétfajta szőrsejt funkciója alapvetően eltér 

egymástól. A belső szőrsejtekről ugyan azt állítják, hogy a hallás valódi szőrsejtjei, 

azonban ezek valójában passzív receptorsejtek, hiszen a finomhangolást (nagyfokú 

szenzitivitás és frekvencia specifitás) a külső szőrsejtek végzik. (Dallos, 1985; Patuzzi 

és Robertson, 1988). A mechanoelektromos transzdukció következményeként a belső 

szőrsejtekből transzmitter szabadul fel, mely az afferens izgalmi állapotát hozza létre. A 

transzmitterfelszabadulás feltétele a feszültségfüggő kalcium csatornákon keresztül a 

kalcium sejtbe való jutása (Sewell, 1996). 

 

A mechanoszenzoros csatornákon kisfokú ionáramok állandóan jelen vannak, így a 

feszültségfüggő kalciumcsatornák valamilyen fokban állandóan aktiváltak (Corey és 

Hudspeth, 1979; Huthsped, 1983). Ebből következik, hogy transzmitterfelszabadulás 

hanginger nélkül is van, tehát az afferens rostoknak van nyugalmi kisülése (Kiss és Vizi, 

2001; Liberman és mtsai, 1990). A szőrsejtek pl. hanginger hatására létrejövő elhajlása 

révén jelentősen megemelkedik a transzmitetter-felszabadulás. Ezzel ellentétben a 

sztereociliumok ellenkező irányú elhajlása a nyújtásaktivált kalciumcsatornákat 

inaktiválják, mely a sejtek hiperpolarizációjához vezet, ez pedig a feszültségfüggő 

kalcium-csatornákon keresztül kevesebb kalcium-beáramlást és következményesen 

kevesebb transzmitter-felszabadulást eredményez. Ennek eredményeképpen az afferens 

rost kisebb tüzelési frekvenciája figyelhető meg (Liberman, 1982; Santos Sacchi, 1988). 

 

A belső szőrsejtekből felszabaduló ingerületátvivő anyag legnagyobb valószínűség 

szerint a glutamát, ami központi idegrendszer általános excitatoros transzmittere 

(Bobbin és Thompson, 1978; Eybalin, 1993; Eybalin és Puyol, 1983, 1989; Godfrey és 

mtsai, 1976; Matsubara és mtsai, 1998; Ohmori, 1996; Puel, 1995; Pujol és mtsai, 

1995). Korábbi állatkísérletek alapján már találtak bizonyítékokat arra, hogy a belső 

szőrsejtekből glutamát szabadul fel, valamint arról számoltak be, hogy humán 

sziklacsonton végzett kísérletek során bizonyították a glutamát afferens transzmitter 
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szerepét: monoklonális antitestekkel a belső szőrsejtek szinaptikus régiójában 

azonosították cadaver temporális csontokon a glutamátot, a glutamin szintetázt és egy 

glutamát receptor alegységet (NMDAR2), ami együtt meggyőzően bizonyítja annak 

szerepét a neurotranszmisszióban (Nordang és mtsai, 2000). Akusztikus stimuláció alatt 

többször detektálták már a glutamát-felszabadulást (Eybalin, 1993; Jäger és mtsai, 

2000; Puel, 1995), mely azonban nem meggyőző, tekintetbe véve azt, hogy az ingerlés 

hatására tapasztalt glutamát felszabadulását a szőrsejtek kiírtását követően is 

regisztrálták (Bobbin és mtsai, 1990). A korábbi kísérletek hitelességét rontja az a tény 

is, hogy kolinerg és GABAerg szinapszisból is felszabadulhat glutamát (Docherty és 

mtsai, 1987). Ez a glutamát ubikviter mivoltából adódik. Ugyanis ez az aminosav a 

szervezet metabolikus folyamatiban is részt vesz (Erulkar 1989). A nagyszámú 

közlemény, mely a glutamát receptor antagonistákkal és agonistákkal végeztek indirekt 

bizonyítékokat szolgáltatnak a glutamát afferens ingerületátvivő szerepére (Eybalin, 

1993; Puel, 1995). 

 

A külső szőrsejtekből felszabaduló afferens transzmitter, tekintettel arra, hogy ezeknek 

a sejteknek az afferentációja nem bír olyan jelentőséggel, mint a belső szőrsejteké, nem 

áll annyira az intenzív kutatás középpontjában. Ugyan itt is valószínű a glutamát 

transzmitter szerepe (Altschuler és mtsai, 1989, Ryan és Schwartz, 1984), és a fenti 

közlemény (Nordang és mtsai, 2000) utal ebben a szinapszisban is részvételére, azonban 

különös gondot jelent itt is a metabolikus pool-tól a transzmitter pool elkülönítése. 

 

Az afferens hallórostok dendritjén levő lehetséges receptorokkal igen sok tanulmány 

foglalkozik (Eybalin, 1993; Puel, 1995; Sewel, 1996), hiszen a belső szőrsejt és az 

afferens rost közötti ingerületátvitelnek igen nagy klinikai jelentősége van. A 

cochleában az ionotróp glutamát receptorok mindhárom (NMDA, AMPA, kainát) 

fajtáját azonosították. Korábbi tanulmányok kizárták az NMDA receptorok szerepét az 

afferens transzmisszióban, ugyanis NMDA agonistákkal és antagonistákkal végzett 

kísérletek is hatástalannak bizonyultak a cochleáris potenciálokra (Fex és Martin, 1980; 

Jennison és mtsai, 1986). Ezeket a kísérleteket nagyobb intenzitású hangingerrel 

megismételve már viszont mind az NMDA agonisták, mind az antagonisták 

szignifikánsan befolyásolták a szummációs akciós potenciált (Puel és mtsai, 1991). 
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Az utóbbi kísérletek nagyobb meggyőző erejét, azaz az erőteljesebb inger hatásosságát, 

az NMDA receptorok azon tulajdonsága biztosítja, miszerint hippocampusban végzett 

kísérletek során bizonyították, hogy ezeknek a receptoroknak az ingerléséhez erősebb, 

vagy sorozatos depolarizáció szükséges (Collingridge és mtsai,). Az AMPA és kainát 

receptorok jelenlétét az afferens dendriteken ugyancsak agonistákkal (Bobbin, 1979; 

Jennison és Bobbin, 1985; Jennison és mtsai, 1986; Kusukari és mtsai, 1984) és 

antagonistákkal (Ehrenberger és Felix, 1991; Eybalin, 1993) végzett kísérletek 

bizonyították. Az AMPA (Puel és mtsai, 1991) és kainát (Bledsoe és mtsai, 1988) 

intracochleáris perfúziója során a szummációs akciós potenciál változását figyelték 

meg, míg a szőrsejtek potenciáljai nem változtak. Az antagonisták (CNQX, DNQX) 

ugyancsak az afferensek akciós potenciáljait változtatták meg (Littman és mtsai, 1989). 

Érdekes, hogy a glutamát receptor agonisták minden esetben a várt szummációs akciós 

potenciálemelkedés helyett csökkenést okoztak, amit az afferens rostok nyugalmi 

aktivitásának következtében kialakult serkentés utáni gátlásnak tulajdonítanak (Bledsoe 

és mtsai, 1988). Az AMPA receptorokat később molekuláris biológiai módszerekkel is 

kimutatták (Parks, 2000). A cochleában elhelyezkedő metabotróp glutamát 

receptorokról szóló közlemények ellentmondásosak. RT-PCR és in situ hibridizációs 

technikával ugyan kimutattak több fajta metabotróp receptort is az afferens hallórostok 

dendritjén (Niedzielski és mtsai, 1995), de az agonisták hatására sem a másodlagos 

hírvivők emelkedett szintjét, sem megváltozott cochleáris potenciálokat nem tudtak 

regisztrálni (Puel, 1995). Újabb mikroiontoforetikus technikával végzett kísérletek 

során azonban igazolták az mGluR1 típusú receptorok jelenlétét is az afferens 

transzmisszióban. Ez alapján úgy tűnik, hogy nem csak a korábban feltételezett 

afferens-regenerálódásában (Seren és mtsai, 1989) van szerepük a metabotróp glutamát 

receptoroknak, hanem a cochlearis neurotranszmisszióban is, ezt támasztják alá a 

kutatócsoportunk által elvégzett kísérletek is (Doleviczényi és mtsai, 2005). 

 

II. 2. 2. 2. Efferentáció 

 

Az oliva superior mediális sejtcsoportjaiból eredő mediális olivocochlearis rostok, 

mint már arról esett szó zömmel az ellenoldali belsőfülbe futnak, ahol szinapszist 

képeznek a külső szőrsejtekkel. A mediális olivocochleáris rostok és a külső szőrsejtek 
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között a fő ingerületátvivő az acetilkolin (Dallos és mtsai,  1997; Hoffman és mtsai,  

1985), de CGRP (Eybalin, 1993) és GABA (Fex és Altschuler, 1984; Gil-Loyzaga, 

1995; Sziklai és mtsai, 1996) jelenlétét is kimutatták ebben a szinapszisban. Az izolált 

külső szőrsejtek kísérleti létrehozása óriási lehetőséget jelentett a mediális efferensek 

funkciójának vizsgálatához, a külső szőrsejtekben jelenlevő receptorok, ioncsatornák 

azonosításához (Brownell, 1984). Az otoakusztikus emisszió felfedezése (Kemp, 1978) 

ezen rostokról további funkcionális következtetéseket enged meg. Korábban azt 

gondolták, hogy nikotin- és muszkarinreceptorok is jelen vannak ebben a szinapszisban, 

mivel mindkettő receptorfajta antagonistái hatásosan gátolták a mediális olivocochleáris 

aktiválására létrejövő cochleáris potenciálokat. Később a Corti-szervben egy új 

nikotinreceptor alegységet, az α9-et fedezték fel (Egoyhen és mtsai, 1994), mely a fenti 

farmakológiai tulajdonságoknak megfelel. Ettől függetlenül jelenleg úgy tűnik, hogy 

muszkarinreceptor is szerepet játszik ezen szinapszis transzmissziójában (Puel, 1995). A 

mediális olivocochleráis rostok gátolják a külső szőrsejtek motilitását, ami a cochleáris 

erősítés csökkentéséhez vezet (Mountain, 1980). Ennek egyik módja lehet a potenciált 

mozgássá átalakító mechanizmus hatékonyságának befolyásolása (Sziklai és Dallos, 

1993). Ennek a motilitást gátló hatásnak a hallás fiziológiás mechanizmusában haszna is 

lehet, például binaurális zajos környezetben csökkenti az idegi adaptáció okozta 

maszkolást, vagy az auditoros válasz elnyomásával elősegíti a szelektív hallást, 

amennyiben a figyelem máshová irányul (Guinan, 1996). A mediális olivocochleáris 

rostok a lassú motilitás módosításával befolyásolni tudják a gyors szőrsejtmozgást is 

(Dulon és Schacht, 1992). A cochlea aktív mechanizmusainak és az efferens idegpályák 

felfedezésével igazolhatóvá vált a hallás moduláció jelensége. Valószínűleg 

zajszignálok felismerésében, a zajártalom okozta cochlea-károsodás elleni védelemben, 

komplex hangingerek feldolgozásában van szerepe. (Di-Girolamo és mtsai, 2007) 

 

II. 2. 2. 2. 1. A lateralis olivocochleáris efferensek 

 

A lateralis olivocochleáris rostok az azonos oldali oliva superior laterális 

magcsoportjaiból szállítanak információt a belsőfülbe, a belső szőrsejtek alatt az 

afferens idegrost dendritjein alkotnak szinapszist (Brown, 1987; Liberman és mtsai, 

1980). Az utóbbi években egyes tanulmányok felvetették, hogy a lateralis 
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olivocochleáris rendszert is két részre oszthatjuk: GABAerg és kolinerg efferensekre 

(Satake és Liberman 1996; Warr és mtsai, 1997). A belső szőrsejt és az afferens idegrost 

közötti szinapszis modulációját végzik ezek a rostok, a belőle felszabaduló 

neurotranszmitterek kotranszmissziója révén. Az itt felszabaduló transzmittereket 

immunhisztokémiai és folyadékszcintillációs módszerekkel azonosították, ezek az 

acetilkolin, a GABA (Eybalin és Altschuler, 1990; Felix és Ehrenberger, 1992) és 

különböző neuropeptidek (enkefalinok, dinorfinok, CGRP) (Fex és Altschuler, 1981; 

Altschuler és mtsai, 1985; Takeda és mtsai, 1986; Safieddine és mtsai, 1997), valamint 

DA (Eybalin és mtsai, 1993). Ezen kívül kimutattak szerotonint is a lateralis 

efferensekben (Gil-Loyzaga és mtsai, 1997, 2000; Vicente-Torres és mtsai, 1998), de 

ezek szerepe pontosan nem ismert, azonban egyes receptortípusainak jelentősége lehet a 

DA szint emelése révén zajártalom, ischaemia ellen (Doleviczényi és mtsai, 2008). Az 

acetilkolinról kimutatták, hogy amennyiben a belső szőrsejtek alá juttatják, fokozza az 

afferens spontán- és glutamát-kiváltotta kisülését. Ezzel szemben GABA nem 

változtatta meg a spontán aktivitást, viszonyt szignifikánsan csökkentette az I. típusú 

afferensek stimuláció-kiváltotta tüzelését (Felix és Ehrenberger, 1992). Az enkefalinokat 

immun-hisztokémiai módszerekkel és HPLC-vel a lateralis efferensek szinaptikus 

végződéseiben mutatták ki (Eybalin és mtsai, 1984), dinorfinok jelenlétét 

radioinnumassay-vel igazolták (Hoffman és mtsai, 1985), a CGRP-t immunhisztokémiai 

módszerrel azonosították a lateralis olivocochlearis efferensek terminálisaiban. 

Saffieddine és mtsai immunfluoreszcens kolokalizációs módszerrel valamennyi efferens 

transzmitter együttes jelenlétét kimutatták. A dinorfinoknak különleges szerepet 

tulajdonítanak a fülzúgás (tinnitus) létrejöttében. Ismert, hogy a dinorfinok a glutamát 

hatását az NMDA típusú receptorokon képesek potencírozni. Mivel a szőrsejtekből 

nyugalmi glutamát felszabadulás zajlik, a dinorfinok fokozott felszabadulása révén az 

afferens rostok fokozottabb kisülését okozhatják, ami szubjektív tinnitusban 

nyilvánulhat meg (Sahley és Nodar, 2001). A DA cochleáris transzmitter szerepét 1978-

ban Bobbin és Thompson még kizárta (Bobbin és Thompson, 1978), tekintettel arra, 

hogy a szummációs akciós potenciálra szignifikáns hatást nem találtak. A DA 

cochleában betöltött transzmitter szerepére először Gil-Loyzaga és Pares-Herbute hívta 

fel a figyelmet 1989-ben magas nyomású folyadékkromatográfiával végzett 

tanulmányukban, amivel kimutatták DA jelenlétét a cochleában (Gil-Loyzaga és Pares-
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Herbute, 1989). Eybalin és mtsai (Eybalin és mtsai, 1993) immunfluoreszcens 

technikával tyrozin-hidroxiláz pozitivitást, dopamin-ß-hidoxiláz negativitást mutattak ki 

a lateralis efferensek varikozitásaiban, mely szintén DA jelenlétére utal. 

Laboratóriumunkban Gáborján és mtsai (Gáborján és mtsai, 1999) in vitro 

mikrotérfogatú perfúziós rendszerrel neurokémiai bizonyítékot szolgáltattak a DA 

felszabadulására izolált tengerimalac cochlea lateralis olivocochleáris efferenséből. 

Kimutatták, hogy a DA felszabadulását preszinaptikusan D1 receptorok pozitívan 

regulálják, míg a D2 receptor által mediált negatív feed-back hatást kizárták. RT-PCR 

technikát alkalmazva D2long és D3 receptorokat azonosítottak a cochleában (Karadaghy, 

1997). 

 

II. 2. 2. 2. 1. 1. A lateralis olivocochleáris efferensek védő funkciója 

 

A belső szőrsejtet ért akusztikus noxa, vagy ischaemia hatására abból extrém mértékű 

glutamát szabadul fel, ez a nervus cochlearis izgalma révén a cochleáris magvakba 

juttatja az ingerületet, ami átkapcsolódás után az oliva superior lateralis magvainak 

ingerületi állapotát okozza. Ezekből a magokból a lateralis olivocochleáris rostok a 

cochleába vezetik vissza az információt, mégpedig a belső szőrsejtek alatti afferensek 

dendritjeihez. Ezt a visszacsatoló kört nevezzük short-loop feed-back mechanizmusnak 

(Pujol, 1997), (3. Ábra). 

 

A lateralis olivocochleáris rostoknak védő funkciót tulajdonítanak; zaj és ischemia 

esetén az extrém glutamát felszabadulás toxikus hatását posztszinaptikusan gátolja az 

afferens ideg dendritjén. Erre az első utalást Rajan tette 1985-ben (Puel és mtsai, 1988), 

aki kísérleteivel bizonyította, hogy a lateralis efferens elektromos stimulációja 

csökkentette az intenzív hanginger kiváltotta cochleáris potenciálokat. 

 

Kimutatták, hogy intenzív akusztikus expozíció a cochlea potenciáljait jobban 

megváltoztatja, amennyiben az efferenseket sztrichninnel gátolják (Puel és mtsai, 1991). 

Mikroiontoforetikus technikával bizonyították, hogy a DA magában alkalmazva nincs 

különösebb hatása az afferens spontán aktivitására, ezzel szemben az NMDA- és 

AMPA- kiváltotta tüzelést DA és D1, illetve D2 DA-receptor agonisták dózisfüggően 
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gátolták (Oestreicher és mtsai, 1997). Egy D2/D3 agonista szer, a piribedil 

intracochleáris perfúziója során azt találták, hogy intenzív zajexpozíció alatt, illetve 

ischaemia előtt alkalmazva, hatásukra a cochleáris potenciálok változása szignifikánsan 

kisebb volt. Ezzel morfológiailag korreál, hogy a piribedil alkalmazása mellett az 

afferens dendritek károsodása elmaradt, ugyanakkor a szőrsejtek károsodás ugyanolyan 

mértékű volt. Ez a kísérletsorozat arra utal, hogy a DA közvetlenül az afferens rostokat 

védő funkciót lát el ischaemia, illetve zajkárosodás esetén (d’Aldin és mtsai, 1995; Gil 

Loyzaga, 1995; Pujol és mtsai, 1993).  

 

 
BSZ
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ggl. spirale 

nucl.  cochl 
oliva 
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3. Ábra. A short loop feed back. ( nucl. cochl.:nucleus cochlearis, oiva sup.: oliva superior, DA: 

dopamin, Glu: glutamát.) 
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II. 2. 3. A cochlea patológiás működése  

Ebben a fejezetben csak a kutatásainkkal kapcsolatba hozható ártalmakkal foglalkozom, 

így az ischaemia, a zaj és az aminoglikozidok által okozott cochleáris károsodásokkal. 

 

II. 2. 3. 1. Ischaemiás halláskárosodás  

A cochlea vérellátása igen sérülékeny, az autoreguláció igen érzékeny (Vass, 1995; Vass 

és mtsai, 1994; 1992; 1995; 1996; 1997). Az ellátó erek elégtelen keringésén kívül több 

tényező is okozhat keringészavart, így például az endolympha-hydrops is (Vass és 

mtsai, 1995; Vass és mtsai, 1996). Kimutatták, hogy ischaemiás körülmények között a 

sejtek tartós depolarizációja következtében a glutamát felszabadulása megnő az 

idegrendszerben (Mayer és Westbrock, 1987), de a glutamát nem-szinaptikus 

transzmisszió útján is előidézheti hatásait (Vizi, 1984), ennek oka legnagyobb 

valószínűséggel az energiaigényes Na+/K+ pumpa bénulása (Sanchez-Prieto és 

Gonzalez, 1988). Másrészről a glutamát neuronális és gliális visszavétele csökken, 

melynek oka a visszavételi rendszer elégtelen energiaellátásából adódik (Mayer és 

Westbrock, 1987). Ennek a két folyamatnak az eredményeképpen a 

glutamátkoncentráció a szinaptikus résben extrém mértékben megnő (10 mM), ami a 

posztszinaptikus glutamátreceptorok fokozott ingerületét okozza. Az excitotoxicitás 

szempontjából kiemelkedő az ionotróp receptorok jelentősége, melyek maguk is 

ioncsatornák. Ezeken át nagy mennyiségű kation (elsősorban Na+ és Ca2+) áramlik a 

sejtekbe, ez az ozmolaritás szabályai szerint nagy mennyiségű vízbeáramlást okoz. Ez a 

vízbeáramlás a sejtek duzzadásához vezet (Mayer és Westbrock, 1987). Az NMDA 

receptorokon, a feszültségfüggő kalcium csatornákon belépő, illetve az intracellulárisan 

kompartmentalizált Ca2+ mobilizálásával proteázok és lipázok aktiválása következik be, 

mely hosszú távon a sejtek irreverzibilis önemésztődéséhez vezet (Ádám és Vizi, 1992; 

Choi, 1987; Erdő, 1997). 

 

Ez a folyamat valószínűleg a Corti szervben is lejátszódik, a belső szőrsejtekből 

felszabaduló extrém mértékű glutamát (Billet és mtsai, 1989; Haruta és mtsai, 1998; 

Pujol és Puel, 1999; Pujol és mtsai, 1993) az afferens rostok duzzadásához, 

degenerációjához vezet (Pujol és mtsai, 1990). Úgy tűnik, hogy elsődleges a nem- 

NMDA receptorok aktivációja és az NMDA receptorokon keresztül megvalósuló 
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afferenspusztulás másodlagos (Ehrenberger és Felix, 1991). A kainát és AMPA 

inracochleáris alkalmazása során azonnali és jelentős afferens duzzadást észleltek (Puel 

és mtsai, 1991; Pujol és mtsai, 1985), melyet nem-NMDA antagonistákkal ki tudtak 

védeni (Puel és mtsai, 1994). Az afferensek duzzadását humán cadaver sziklacsontokon 

is megfigyelték, amikor a keringés leállása és a fixálás között hosszú idő telt el 

(Spoendlin és Schrott, 1988). A sejtekbe jutott kálciumionok hatására a nitrogén 

monoxid szintetáz (NOS) is aktiválódik, ami fokozott nitrogén monoxid (NO) 

produkciót eredményez (Moncada és mtsai, 1991). A NO neuromodulátor és 

neurotranszmitter szerepet is betölt a cochleában (Eybalin és mtsai, 1993). Izolált belső 

szőrsejtekből a NO felszabadulását bizonyították (Takumida és Anniko, 2001). A NO a 

DNS színtézist, a citromsav-ciklust és az elektrontranszport láncot is gátolja a vas-

szulfid tartalmú enzimek inaktiválásával (Snyder és Bredt, 1992). A toxikus szabadgyök 

képzésben is szerepet játszik a NO túltermelése, mivel  reakcióba lép a szuperoxid 

anionnal (O2
-), és peroxinitrit anion (OONO-) keletkezik, ami igen agresszív 

hidroxilionra (OH-) és nitrogén dioxidra (NO2-) bomlik (Beckman és mtsai, 1990). A 

NO a programozott sejthalált, az apoptosist is beindítja, amit a pro-apoptopikus 

molekulák fokozott, a citoprotektív molekulák csökkent termelése, az ATP raktárak 

kimerítése, és katabolikus folyamatok (pl.: RNS, DNS, fehérjebontás) aktiválása 

közvetít (Wood és Youle, 1994). A NO hatására létrejövő apoptosist a ganglion spirale 

sejtjeiben is kimutatták (Pai és mtsai, 1998; Zdanski és mtsai, 1998). Cochleában NO- 

és szabadgyök termelést mutattak ki sejtaktivációt követően (Janssen és mtsai, 1991; 

López-Gonzalez és mtsai, 1997). Állat kísérletekben NOS inhibitorral sikerült kivédeni 

a baktériumtoxin által okozott cochleakárosodást (Amaee és mtsai, 1995). A NO- ról 

ezzel szemben kimutatták azt is, hogy a cochleáris véráramlást segíti, a cochlea 

autoregulációs mechanizmusában központi a szerepe (Vass és mtsai, 1996; 1997). 

 

II. 2. 3. 2. Akusztikus trauma 

Állatkísérletekben alapvetően két folyamatot figyeltek meg az állatok zajexpozícióját 

követően: az egyik a szőrsejtkárosodás, a másik a primer afferens neuronok 

dendritjének destrukciója (Puel, 1995). A szőrsejtkárosodás a külső szőrsejtek első 

sorával kezdődik, melyet a belső szőrsejtsor degenerálódása követ, és legvégül 

figyelhető meg a második és harmadik külső szőrsejtsor pusztulása (Saunders és mtsai, 
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1985). A primer afferens rostok akusztikus trauma kiváltotta duzzadása, majd 

degenerációja és pusztulása ugyanannak a folyamatnak, azaz a glutamát 

excitotoxicitásnak a következménye. A két noxa, azaz az ischaemia és zajhatás, hasonló 

patomorfológiai következményének egyik oka a zaj hatására fellépő csökkent cochleáris 

véráramlás (Okamoto és mtsai, 1990; Thorne és Nutall, 1987) és az endolympha 

oxigénszaturációjának romlása (Thorne és Nutall, 1989). Ezt több kísérletsorozat is 

bizonyítja. Egyrészt glutamát receptor agonistákkal végzett kísérletek a zajhatásra 

fellépő afferensduzzanathoz (Robertson, 1983) hasonló morfológiai elváltozásokat 

tudnak létrehozni (Eybalin, 1993; Puel, 1995; Pujol és mtsai, 1985). Másrészt glutamát 

receptor antagonistákkal meg tudnak akadályozni a zaj hatására kialakuló 

afferensduzzanatot (Jäger és mtsai, 2000; Pujol és Puel, 1999), valamint a szummációs 

akciós potenciálértékek is kevésbé változtak (Khan és mtsai, 2000; Selvadurai és mtsai, 

2000). 

 

II. 2. 3. 3. Aminoglikozid ototoxicitás 

Az aminoglikozid antibiotikumok gram-negatív baktériumok ellen hatékonyak. 

Támadáspontjuk többes, egyrészt a fehérjeszintézist gátolják a bakteriális 

riboszómákhoz való kötődés révén, másrészt foszfolipidekhez is kötődnek, amivel 

membránkárosodást is létrehoznak, harmadrészt a szabadgyökképzés révén a fehérje-, 

zsír- és DNS-katabolizmust is indukálnak (Hawkins, 1973). Ezeknek a folyamatoknak 

nem kizárólag a baktériumokban, de a gazdaszervezetben is lejátszódhatnak (Lim, 

1986). Bár ezeknek a gyógyszereknek az oto- és nefrotoxicitása jól ismert, a klinikai 

gyakorlat még a mai napig rákényszeríti az orvosokat az aminoglikozidok használatára 

súlyos gram- negatív fertőzésekben. Az ototoxikus antibiotikumok csoportja főleg 

vesztibulotoxikus, mint pl.: a streptomycin, a kanamycin és a neomycin (Chambers és 

Sande, 1996). Ezeknek az antibiotikumoknak nagy dózisa a legtöbb emberben toxikus, 

de egyes családokban már kis koncentrációk is halláskárosodást, süketséget okozhatnak. 

Az ototoxikus halláskárosodáshoz való genetikai fogékonyság intenzív kutatások 

tárgyát képezi, egy öröklött mutáció szerepét tételezik fel. Kínai családokban, akiknél 

halmozottan fordul elő aminoglikozidok által indukált halláskárosodás, a mitokondriális 

12S rRNS gén A1555G mutációját találták (Prezant és mtsai, 1993). Az  

aminoglikozidok által okozott halláskárosodás magas frekvenciákon kezdődik és a 
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progresszív, irreverzibilis külső szőrsejt-pusztulás a csiga bázisánál jól ismert tény 

(Duvall és Wersall, 1964; Schacht, 1998; Sone és mtsai, 1998). A belső szőrsejtek 

kevésbé tűnnek érzékenynek az aminoglikozidokra, bár amikacin hatására kimutatták 

ennek a sejttípusnak is a degenerációját. Elektronmikroszkópos tanulmányok az 

érzékhám pontos károsodási sorrendjét mutatták ki. A szőrsejtek sztereociliumainak 

disztorziója, fúziója, majd elvesztése a sejttest pusztulásához vezet. A Deiters sejtek 

nyúlványai eltűnnek. A külső szőrsejtek károsodása az első sorban kezdődik, majd a 

második és harmadik sorok is degenerálódnak. A szőrsejtek helyét támasztó sejtek, 

főleg pillér- és Deiters sejtek foglalják el (Serra és mtsai, 1999).  

 

A fenti morfológiai eltérésekkel párhuzamosan a funkciókban bekövetkező károsodások 

is megfigyelhetők: cochleáris mikrofónia csökken, majd később irreverzibilis 

küszöbemelkedések következnek be (Rybak, 1986). Tekintettel arra, hogy elsődlegesen 

külső szőrsejt-károsodás lép fel, az otoakusztikus emisszióban is eltéréseket 

regisztráltak aminoglikozid kezelést követően: a tranziens- és disztorziós kombinációs 

otoakusztikus emisszió amplitúdók megváltoztak. A morfológiai elváltozásokat követve 

kezdetben a magas, majd az alacsonyabb frekvenciatartományok komponensei változtak 

(Kakigi, 1998).  
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III. Célkitűzések 
 

 
A lateralis olivocochleáris efferens rostokból felszabaduló DA-ról ismert, hogy a 

glutamát okozta excitotoxicitás csökkentése révén neuroprotektív hatású a hallószervet 

érő zaj- és ischaemiás károsodások ellen. Fő célunknak tekintettük, hogy a DA 

felszabadulás receptorokon keresztüli szabályozását jobban megismerjük, valamint 

potenciális gyógyszercélpontokat kutassunk fel ezen károsodások leküzdése céljából. 

 

1. Kutatócsoportunk korábbi feltételezését, mely szerint létezne a short-loop feed back 

visszacsatoló kör melletti intracochlearis fékező mechanizmus, melyben a felszabadult 

glutamát fokozná a LOC efferensek DA kiáramlását, eddig nem sikerült igazolni. Az 

afferens dendriten az ionotróp receptorok valamennyi típusát kimutatták (Niedzielski és 

Wenthold, 1997; Safieddine és Eybalin, 1992). Az ionotróp receptorok teljes spektrumát 

gátló GYKI-52466 alkalmazták, azonban a DA kiáramlásra hatását nem észlelték, így az 

akkori álláspont szerint, a glutamátnak DA felszabaduláson keresztüli fékező-védő 

hatása csak a short-loop feed back mechanizmuson keresztül jöhetne létre. 

Számos tanulmány igazolta a metabotróp glutamát receptorok jelenlétét a ganglion 

spirale és a belső szőrsejtek területén (Bilak és Morest, 1998; Niedzielski és Wenthold, 

1997; Safieddine és Eybalin, 1992), azonban cochleában betöltött szerepéről keveset 

tudunk. Tekintve, hogy lassabb kinetikájúak az ionotróp receptorokhoz képest, 

valószínűleg a cochlea modulációs folyamataiban vesznek részt (Kleinlogel és mtsai, 

1999). Különösen fontos, hogy a II, III típusú mGluR agonistákat neuroprotektív 

hatásúnak tekintik (Nicoletti és mtsai, 1996). Jelen kísérletünkben a mGluR-k 

cochleaban betöltött funkcionális szerepét akartuk tisztázni. A mGluR-k ismert 

neuroprotektív tulajdonságának tükrében feltételeztük, hogy kapcsolat lehet a mGluR-k 

aktivációja-gátlása és a DA-felszabadulás között.  

 

2. A cochleában a külső és belső szőrsejtek felé vetítő szerotonerg rostokat már 

kimutattak (Gil-Loyzaga és mtsai, 1997; 2000), az eloszlásmintázatuk szerint pedig a 

laterális olivocochlearis köteghez kapcsolódnak. 5-HT1/2 antagonista methysergid 
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tengerimalacban a hallóideg összetett akciós potenciálját csökkentette (Bobbin és 

Thompson 1978). 5-HT metabolitok, valamint 5-HT receptor mRNS jelenlétét igazolták 

emlős cochleában. (Oh és mtsai, 1999). A hallás modulációjában  szerotonerg 

beidegzést valószínűsítettek (Gil-Loyzaga és mtsai, 2000; Vicente-Torres és mtsai, 

2003). Élettani szerepe mellett fontos lehet jelentősége tinnitusban: megszakadt vagy 

megváltozott 5-HT funkció észlelhető változásokat generálhat (Simpson és Davis, 

2000). Frontalis agykéregben szerotonin antagonista lokális alkalmazása a DA 

kiáramlást befolyásolta (Lacroix és mtsai, 2004). Célunk volt funkcionális bizonyítékot 

szerezni, vajon a szerotonin receptorok befolyásolják-e a cochlearis DA felszabadulását. 

 

3. A DA hatásának közvetítésében D2(long) és D3 receptorok jelenlétét igazolták egér 

cochleaban. (Karadaghy és mtsai, 1997). Ezzel összhangban funkcionális 

bizonyítékokat is találtak arra vonatkozóan, hogy a DA D2 és D3 receptorokon keresztül 

fejti ki védő hatását (Gil-Loyzaga, 1995; Puel, 1995). Azonban a DA autoreceptorok 

típusa és funkciója kevéssé ismert. Gáborján és mtsai (1999) elsődlegesen a D1 receptor 

közvetítette DA felszabadulás-serkentést tartották elsődlegesnek, addig Halmos és mtsai 

(2002) a D2 autoreceptor jelenlétét vetették fel. Az agy más területén, dopaminerg 

terminálisokon található D2 autoreceptorok szerepe a szinaptikus és extracelluláris DA 

mennyiségének szabályozása (Langer, 1997). 

Mivel a DA-nak neuroprotektív szerepe van a cochleában, az oxigén-glükóz 

deprivációnak (OGD), mint ischaemias in vitro modellnek, DA-felszabadulásra kifejtett 

hatását vizsgáltuk tengerimalac cochleában.  
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IV. Módszerek 

 
IV. 1. Állatok 

 
Kísérleteinkhez 200-350 gramm súlyú hím, pigmentált tengeri malacot használtunk fel, 

melyeket a Toxicoop-tól szereztünk be. Kísérleteink során, az állatok felhasználását a 

National Institute of Health szakmai előírásait mindvégig maximálisan figyelembe véve 

és a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének 

Állatetikai Kódexe alapján végeztük, szenvedésüknek minimalizásására törekedtünk, az 

állatkísérleti engedély száma: 3259/002/2003. 

 

IV. 2. Felhasznált anyagok 

 

Az in vitro mikrotérfogatú szuperperfúziós módszerrel végzett kísérleteink (Gáborján és 

mtsai, 1999.) során, perilymphához hasonló ún. szőrsejt-oldatot használtunk (Ikeda és 

mtsai, 1991), melynek összetételét a következők szerint állítottuk össze (2. Táblázat):  

 
150 mM NaCl 

 3,5 mM KCl 

1 mM CaCl 

1 mM MgCl 

2 75 mM HEPES

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Táblázat. A szőrsejtoldat összetétele 

 

Az oldat vegyhatását sósav hozzáadásával 7,4-re korrigáltuk, ozmolaritását 300 

mosm/kg-ra titráltuk α,D-glükóz adásával. Kísérleteinket mindvégig termoregulált 

körülmények között (37ºC), 100 %-os oxigénszaturáció mellett végeztük. 
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Kísérleteink egy részét oxigén-glükóz-deprivációs (OGD) rendszerben végeztük: ekkor 

oxigén helyett 100% N2 gázt alkalmaztunk, α, D-glükóz helyett pedig szaharózt 

alkalmaztunk a 24. percttől (8. frakció) kezdve. A [3H]DA-t (specifikus aktivitás 1,81 

Tbq/mmol, 49.0 Ci/mmol) az Amersham International gyártotta. 

 

Az mGluR antagonistákkal végzett kísérleteink során felhasznált anyagok: 3,5-

dihydroxyphenilglycine (3,5-DHBG), 2-methyl-6-(phenylethanyl) pyridine (MPEP), 

(2R, 4R)-aminopyrrolidine-2, 4-dicarboxilic acid (2R, 4R-APDC), (2S)-2-amino-2-(1S, 

2S-2-carboxycyclopronan-1-yl-3-(xanth9-yl) propanoic acid (LY-341495)), amino-4-

phosphonobutyric acid (L-AP-4), α-methylserine-O-phosphate (MSOP) drogokat a 

Tocris gyártotta. 0.1 μM ³H-DA (31.0 Ci/mmol) az Amershamtól, a bicuculline 

methioide a Sigmatól számazott. 

 

Az 5-HT antagonistákkal végzett kísérleteink során felhasznált anyagok: SB-271046-t 

Dr. Matyus P. szintetizálta, Szerves Kémia Tanszék, Semmelweis Egyetem, Budapest. 

Az SB-258719 és az EGIS-11983 (3-{4-[4-(4-chlorophenyl)-piperazine-1-yl]-butyl}-3-

ethyl-1,3-dihydro-indole-2-on) 5-HT7 receptor ligandokat és a kevert 5-HT6-HT7 

receptor ligand EGIS-12233-t (5,7-dichloro-3-{4-[4-(4-chlorophenyl)-piperazine-1-yl]-

butyl}-3-ethyl-1,3-dihydro-2H-indole-2-on) Dr. Volk B. szintetizálta Dr. Barkoczy J. és  

Dr. Simig G. technikai közremüködésével, Kémiai Kutatás, EGIS Gyógyszergyár Rt. 

technikai közreműködésével. A D4 receptor antagonista L-741,741 drogot Tocristól, 

Northpoint, UK szereztük be. Serotonin creatinine sulfate, yohimbine, cyproheptadine, 

clozapine, prazosin, phentolamine, (+)SCH-23390, (+)butaclamol, és bicuculline 

drogokat a Sigma (St. Louis, MO, USA) gyártotta. [3H]8-OH-DPAT, [3H]GR125 743, 

[3H]ketanserine, [3H]LSD, [3H]prazosin, [3H]idazoxan, [3H]SCH-23390, [3H]spiperone, 

[3H]YM-09151-2 és [3H]DA-HCl vegyületeket a New England Nuclear Life Science 

Products (Boston, MA, USA)-tól és a Amersham Life Sciences (Buckinghamshire,UK)-

tól szereztük be. Minden más anyag analitikai stádiumban volt. 

 

OGD körülmények között végzett kísérleteink alatt alkalmazott anyagok: A TTX, a (±) 

szulpirid, az L-741,626 ((±)-3-[4-(4-klorofenil)-4-hidroxipiperidinil]metilindiol) és a 
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nomifenzin maleát a Sigmától (St. Louis, MO, USA) származott. A [7,8-3H]DA-t 

(specifikus aktivitás: 31.0 Ci/mmol) az Amershamtól (UK) szereztük be. 

 

IV. 3.  Izolált tengerimalac cochlea- preparátum  

 

A tengermalacokat dekapitáltuk, majd eltávolítottuk a nyakcsigolyákat. A lágyrészek 

leválasztása után occipitalis koponyacsontot átvágva feltártuk és eltávolítottuk a bulla 

tympanit, mely az emberi os temporale pars petrosajának felel meg. Szőrsejtoldatba 

helyeztük, és a további preparálást ebben végeztük O2 szaturálás mellett. 

Sztereomikroszkóp alatt a vékony csontlemezt elvéve megnyitottuk a bullát. A kinyitott 

bulla tympaniban láthatóvá válik a nyálkahártyával fedett csiga. Eltávolítjuk a 

nyálkahártyát és csiga csontos vázát körkörösen lepattintjuk, végül lefejtettük a stria 

vascularist. Az így nyert preparátumunk tartalmazza a következő idegi elemeket: 

ganglion spiralet, az afferens hallórostokat, az efferens idegek axonjait és 

axonterminálisait, illetve a Corti-szervet a külső és belső szőrsejtekkel és 

támasztósejtekkel (4. Ábra). 

stria vascularis 

 
 

 

4. Ábra. Sztereomikroszkópos felvétel a cochleáról a csiga csontos vázának körkörös 

lepattintása után, a stria vascularis még látható (Fotó: Halmos, 2001). 
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IV. 4.  Dopamin felszabadulásának mérése 

 

IV. 4. 1. In vitro mikrotérfogatú perfúziós módszer (Vizi és mtsai, 1985) (5. Ábra). 

 

A fent leírt módon leírtak szerint nyert preparátumunkat 1 ml szőrsejt-oldatba 

helyeztük, melybe 10 µM tríciummal jelölt dopamin-t adtunk. 35 perces inkubációt (O2 

szaturálás, 37 °C ) követően, a cochlea preparátumokat 100 µl belső térfogatú plexiüveg 

kamrákba helyeztük. A kamrákat ezután perilympha oldattal áramoltattuk át, a perfúziós 

pumpát úgy állítottuk be, hogy percenként 3 ml perfundált oldat kerüljön a gyűjtő 

kémcsövekbe. Ez a sebesség magasabb a kutatócsoportunk által korábban használthoz 

képest 0,3 ml/min (Gáborján és Vizi 1999, Gáborján és mtsai, 1999, 2001; Halmos és 

mtsai, 2000; 2002). Az első 60 perc alatti előperfúzió során átmostuk a preparátumot, 

majd a további átáramoltatott oldatot 3 perces frakciókba gyűjtöttük, melyek 

mindegyike így 9ml oldatot tartalmazott a kifolyóból, összesen 19 frakciót gyűjtöttünk 

57 perc alatt. Az előperfúzió és a perfúzió alatt is az oldatunkat 100% oxigénnel 

szaturáltuk és a hőmérsékletet 37 °C-on tartottuk, majd a cochlea-preparátumokat 

kivettük a mikrotérfogatú perfúziós kamrákból és 500 µM 10%-os triklórecetsavba 

helyeztük és ebben tartottuk 4°C-on 24 órán keresztül, majd ebből 100 µl 

radioaktivitását lemértünk, mely megadta a szöveti radioaktivitást. A radioaktivitás 

meghatározásához a mérendő oldat 500 µl mennyiségét 2 ml szcintillációs koktéllal 

(Ultima GOLD, Packard, USA) kevertük össze, majd folyadék szcintillációs 

spektrometriás készülékkel (Packard Tri- Carb 1900TR, Meridien, CT (USA) végeztük 

a mérést. 

 

IV. 4. 2. A perfundált szövet ingerlése 

 

A preparátumunkat tartalmazó mikrotérfogatú kamra alsó és felső pólusánál, beépített 

platina elektródokon keresztül, az adott frakció gyűjtési ideje (3 perc) alatt elektromos 

téringerlést alkalmaztunk. Az ingerlés 60 V feszültséggel, 2 Hz frekvenciával 0,5 ms-os 

impulzus-időtartamig történt, így egy ingerlési periódus 360 négyszögimpulzust 

tartalmazott. Az ingerléshez Grass S88, West Warwick, USA típusú eszközt 
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használtunk. Az eletromos éringerlést 3. és 13. frakciók mintagyűjtési periódusa alatt 

alkalmaztuk. Egyes kísérletekben kizárólag csak egy frakció alatt ingereltünk.  

 

 

frakciókba gyűjtött oldat

termosztát

perfúziós pumpa

mikrotérfogatú kamra       
és cochlea-preparátum

perfuziós oldat

elektromos 
téringerlés

frakciókba gyűjtött oldat

termosztát

perfúziós pumpa

mikrotérfogatú kamra       
és cochlea-preparátum

perfuziós oldat

elektromos 
téringerlés

 
5. Ábra. In vitro mikrotérfogatú perfúziós rendszer sémás ábrázolása. 

 

Az elektromos téringerlés során a cochlea preparátum összes ingerelhető idegi eleme 

depolarizálódik, így az I. és II. típusú afferensek, mediális és laerális efferensek, a külső 

és belső szőrsejtek. Mivel ezen elemek közül csak a LOC-ból szabadul fel DA, így 

feltételezhetjük, hogy ezek a rostok felelősek a mért DA-felszabadulásért. A téringerlés 

következtében létrejövő DA-felszabadulás valószínű mechanizmusa a depolarizáció 

révén létrejött exocytoticus DA-kiáramlás.   

 

IV. 4. 3. Drogok hozzáadása 

 

A kísérleteink során a vizsgált drogot a két elektromos ingerlés között, a 7. vagy 8. 

frakciótól kezdve adtuk perfundált szőrsejt oldathoz és a mintagyűjtés végéig 

alkalmaztuk. Bicucullint a 8. frakciótól kezdve 15 percen át adtuk és végeztük a 

méréseket. 
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IV. 4. 4. A felszabadult DA mennyiségének értékelése 

 

Kísérleteink értékelése során a felszabadult DA elektromos téringerlés kiváltotta, és a 

nyugalmi felszabadulását vizsgáltuk. Az elektromos inger hatására létrejött 

felszabadulást a következők szerint számítottuk ki: az ingerlések előtti (2., illetve 12. 

frakció) és utáni (6., illetve 16. frakció) mért bazális kiáramlás átlagát meghatároztuk, 

majd kivontuk a stimuláció hatására létrejött teljes radioaktív kiáramlásból. Ezzel a 

módszerrel a görbe alatti területet számoltunk: FRS1 és FRS2. A drogok perfundáló 

oldathoz való adása előtti és utáni stimuláció kiváltotta DA-kiáramlások arányát 

kiszámítottuk (FRS2/FRS1) és a kontrollhoz viszonyítottuk. A nyugalmi DA-

felszabadulásának változását a 11.-12. frakciók átlagának (FRR2) és az 1. -2. frakciók 

átlagának (FRR1) hányadosával fejeztük ki (FRR2/FRR1).  

 
IV. 4. 5. Statisztikai analízis 

Az értékeket ± S. E. M. -ként adtuk meg. Az „n” a kísérletek számát jelenti, megfelel a 

mikrotérfogatú szuperperfúzióval végzett kísérletek számával, mindegyiket 1-1 

cochleával végeztük. A kísérleteket párhuzamosan 2 mikrotartóban, más drogokkal 

végeztük. A statisztikai analízist ANOVA teszttel végeztük. Newman-Keuls vagy 

Tukey-féle post hoc tesztet alkalmaztunk a szignifikancia meghatározáshoz. A 

szignifikancia mértékét a következők szerint adtuk meg: *p< 0,05; **p<0,01; ***p< 

0,001 
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V. EREDMÉNYEK 
 

V. 1. A mGluR I, II és III szelektív agonistáinak és antagonistáinak tesztelése 

 

A metabotrop glutamát receptorok (mGluR) cochlearis DA kiáramlásra kifejtett 

hatásának tanulmányozása céljából, az I, II és III csoportba tartozó mGluR-ok szelektív 

agonistáit és antagonistáit teszteltük izolált tengerimalac cochleában. Azt vizsgáltuk, 

hogy a receptorok aktiválása, illetve gátlása hogyan változtatják meg a spontán és 

elektromos inger hatására létrejött DA felszabadulást. I. csoportú receptor szelektív 

agonistaként 3,5-dihydroxyphenylglycine-t (3,5-DHPG) (mGluR1, mGluR5), illetve 

antagonistaként 2-methyl-6-(phenylethynyl)pyridine-t (MPEP) alkalmaztunk. II. 

csoportba tartozó metabotróp glutamát receptorokat (mGluR2-3) agonista (2R,4R)-

Aminopyrrolidine-2,4-dicarboxylic acid (2R,4R-APDC) és antagonista (2S)-2-amino-2-

(1S,2S-2-carboxycyclopronan-1-yl-3-(xanth9-yl) propanoic acid (LY-341495) 

vegyületekkel moduláltuk. Specifikus agonistaként és antagonistaként III. receptorok 

tekintetében (mGluR4, mGluR6-7-8) 2-amino-4-phosphonobutyric acid (L-AP-4) és α-

methylserine-O-phosphate (MSOP) vegyületeket használtunk.  

 

I. csoportba tartozó mGluR agonista (DHPG) és antagonista (MPEP) perfúziója nem 

változtatta meg a cochleáris DA kiáramlását (n=6-8, 6. Ábra). Ezzel szemben, a II. 

csoportba tartozó mGluR agonista (2R,4R-APDC) növelte a spontán DA kiáramlást 

izolált cochleából (6/A, D. Ábra), melyet a FRR2/FRR1 érték 21 %-os növekedése mutat 

(p=0.0012, n=6). Az elektromos inger által kiváltott DA kiáramlás nem változott meg 

2R,4R-APDC jelenlétében (6/A, C. Ábra). A szelektív II. csoportú receptor antagonista 

LY-341495-nak nem volt szignifikáns hatása sem a nyugalmi, sem az elektromos inger 

által kiváltott DA kiáramlásra (n=7, 6. Ábra). A III. csoportba tartozó receptor agonisták 

(L-AP4) és antagonisták (MSOP) nem mutattak szignifikáns hatást a DA kiáramlásban 

(n=5-6), (6. Ábra). 
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6. Ábra. A DA szint változása I-III csoportú metabotróp glutamát receptor 

agonista és antagonista jelenlétében. (A) A II. csoportba tartozó mGluR agonista 

2R,4R-APDC (100 μM) fokozta a cochlearis DA kiáramlást. I. csoportba tartozó 

(DHPG, 100 μM) és I. csoportba tartozó (L-AP4, 100 μM) agonisták nem hoztak létre 

változást a kontrollhoz képest. Elektromos téringerlés; fekete háromszög. A drogok 

hozzáadását a perfundált oldathoz a vízszintes vonal jelzi. (B) A II. csoportba tartozó 

mGluR antagonista LY-341495 (0,2 μM), az I csoportba tartozó antagonista MPEP (20 

μM) és a III. csoportba tartozó MSOP (100 μM) nem bizonyultak hatásosnak.. (C) 

Oszlopdiagram; DA elektromos stimuláció kiváltotta felszabadulásában (FRS2/FRS1) 

nem volt eltérés a mGluR agonista és antagonista szerek alkalmazásakor (D) 

Oszlopdiagram; különböző típusú mGluR agonisták és antagonisták nyugalmi DA 

felszabadulására (FRR2/FRR1) kifejtett hatása. Az értékeket átlag +SEM -ként adtuk 

meg. 
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A kísérleteink során kapott adatok egyike sem tért el szignifikánsan az elektromos inger 

által kiváltott DA kiáramlás tekintetében a kontrolltól, azt jelezve, hogy a 2R,4R-APDC 

által modulált mGluR-k nem a dopaminerg terminálisokon helyezkednek el. A II. 

csoportba tartozó mGluR receptorok spontán DA kiáramlásra kifejtett serkentő hatását 

tovább vizsgáltuk: 2R,4R-APDC-t 100 és 300 μM koncentrációknál teszteltük, 2. 

elektromos stimulus nélkül. Ezek a kísérletek azt mutatták, hogy 2R,4R-APDC hatása 

dózis-függő (7/A,D. Ábra). A perfúzió alatt végig fennmaradt az emelkedett DA 

kiáramlás, ez azt jelzi, hogy a receptor nem deszenzitizálódik. A perfúzió befejezésekor 

a DA kiáramlás visszatérése az alapszintre azzal magyarázható, hogy a 2R,4R-APDC 

hatása 100 μM-os koncentráció esetén kimosható (7/A. Ábra). Ezzel szemben 300 μM 

2R,4R-APDC alkalmazása esetén a hatás tartós volt és nem tért vissza az alapszintre a 

megfigyelési szak alatt, ahogyan ezt a FRR2/FRR1 érték mutatja (kontroll: 0,67±0,02; 

0,80±0,02; p< 0,001, 7/A. Ábra). A szelektív II. csoportba tartozó mGluR antagonista 

LY-341495 ki tudta védeni a 2R,4R-APDC DA kiáramlás fokozó hatását, bizonyítva a 

2R,4R-APDC szelektív aktivitását (p<0,01, 7/B. Ábra).  

 

Eddigi eredményeink alapján felmerülhet a kérdés, amennyiben nem a dopaminerg 

terminalison helyezkedik el a mGluR, akkor melyik neurális elem lehet a mGluR II. 

csoportba tartozó 2R,4R-APDC elsődleges célpontja. Várakozásunkkal szemben, a 

gátló típusú mGluR II. csoport hatásának iránya ellentétes volt, így azt tételeztük fel, 

hogy 2R,4R-APDC egy gátló neuron működését gátolta. Ez a neuron valószínűleg 

GABAerg sejt, mely a dopaminerg terminálist gátolja. Egy ilyen diszinhibitoros 

mechanizmus kimutatása céljából, a rendszer feltételezett gátló elemét szelektív 

GABAA receptor blokkoló bicuculinnal (10μM) függesztettük fel. Bicucullin 

jelenlétében, 100μM 2R,4R-APDC nyugalmi DA kiáramlást fokozó hatása nem 

jelentkezett (p=0,028, t-test, 7/C,D. Ábra). A GABAA antagonista szintén csökkentette a 

300μM 2R,4R-APDC DA-felszabadulást serkentő hatását, bár nem szignifikáns 

mértékben a 300μM 2R,4R-APDC mérések magasabb hibatartománya miatt (p=0,116, 

7/D. Ábra). 
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7. Ábra. Az mGluR2/3 agonista 2R,4R-APDC reverzibilis nyugalmi DA felszabadulás 

növekedést okozott (A) 2R,4R-APDC-t 100 μM és 300 μM koncentrációnál alkalmazva 

szignifikánsan megemelkedett a cochleából felszabaduló nyugalmi [3H]DA  a kontrollhoz 

képest. 2R,4R-APDC-t a 21. percttől kezdve alkalmaztuk és 9 percen keresztül perfundáltuk. 

Egyszeri téringerlést (fekete háromszög) alkalmaztunk a szöveti válasz ellenőrzése céljából. (B) 

LY-341495 (0,2 μM) szignifikánsan ki tudta védeni a 100 μM 2R,4R-APDC DA felszabadító 

hatását izolált cochleában, amit az FRR2/FRR1 érték jelez (n=9, 9). Az értékeket átlag+SEM -

ként adtuk meg. (**P <0,01) (C) 2R,4R-APDC DA felszabadító hatását semlegesítette 10 μM 

Bicucullin  alkalmazása. 2R,4R-APDC-t a 21. percttől kezdve alkalmaztuk és 9 percen keresztül 

perfundáltuk. A bicucullint a perfúzió teljes hossza alatt adtuk. Egyszeri téringerlést (fekete 

háromszög) alkalmaztunk. (D) Összesítő oszlopdiagram mutatja a nyugalmi DA kiáramlás 

változását (FRR2/FRR1), 2R,4R-APDC (100 μM és 300 μM) alkalmazása esetén (n=9, 8) és  

GABAA antagonista bicucullin jelenlétében(10 μM, n=11, 9). Az értékeket átlag+SEM -ként 

adtuk meg; (n=10; *P<0,01, **P<0,01). 
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Mindeddig a Bicucullint a kísérlet teljes hossza alatt perfundáltuk, mely által 

kiküszöböltük a szelektív GABAA gátló akut hatását. Meg akartuk tudni, vajon a 

felszabaduló GABA tónusosan blokkolja-e a DA-felszabadulást a cochleában. Ennek 

céljából a 8. frakciótól kezdve 10 μM bicucullint adtunk a rendszerünkhöz 15 percen 

keresztül. A bicucullin szignifikánsan növelte a nyugalmi DA-felszabadulást (p=0,040, 

t-test; 8/A, B. Ábra), és nem szignifikáns mértékben, de megnövelte az elektromos 

ingerlés által kiváltott DA-kiáramlást is (p=0,365, t-test; 8/C, D. Ábra).  

8. Ábra. Önállóan alkalmazott GABAA antagonista bicucullin hatása tónusos 

GABAerg hatást jelez a DA kiáramlásra nézve. (A) 10 μM bicucullin (BIC, n=8) 

izolált tengerimalac cochleában fokozta a DA felszabadulást, a kontrollhoz képest 

(n=9). Bicucullint 21. perctől kezdve alkalmaztuk (vízszintes vonal) és 9 percen 

keresztül perfundáltuk. (B) Összesítő oszlopdiagram mutatja a nyugalmi DA kiáramlás 

változását (FRR2/FRR1) 10 μM bicucullin jelenlétében. (C) Az elektromos ingerléssel 

kiváltott DA felszabadulás bicucullin  jelenlétében (10 μM, n=15), vs. kontroll (n=20). 

(D) Összesítő oszlopdiagram, kiváltott DA kiáramlás növekedés (FRS2/FRS1) 10 μM 

bicucullin jelenlétében. Az értékeket átlag+SEM -ként adtuk meg. 
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V. 2. 5-HT6/7 receptor antagonistákkal végzett kísérletek 

 

Kontroll kísérletünk alatt a cochleát elektromos tér által stimuláltuk (S), szignifikáns 

[3H]DA kiáramlás-fokozódás jött létre. Kísérleteink során a 3., illetve 13. frakciók 

időtartama alatt történt elektromos ingerlés (S1, S2). Kontroll kísérletek során izolált 

cochleából, a téringerlés kiváltotta DA felszabadulás állandó és megismételhető volt 

(10/A. Ábra). A első és második ingerlés hatására felszabadult DA között nem volt 

szignifikáns különbség (P>0,05), az FRS2/FRS1 érték 1-hez közeli volt (0,94±0,1, n=7). 

A téringerlések között a szintén stabil volt a nyugalmi DA kiáramlás, amit az 

FRR2/FRR1 hányados értéke jelez (0,93±0,04, n=7)  

 

9. Ábra.  EGIS-11983 és EGIS-12233 szerkezeti képe 
 

5-HT6 és 5-HT7 receptor antagonisták DA felszabadulására kifejtett hatását vizsgáltuk 

SB-258719 és SB-271046 erősen szelektív anyagok alkalmazásával. Ugyanilyen-irányú 

hatását teszteltük a 5-HT7+D4 antagonista EGIS-11983, és az újonnan kifejlesztett 5-

HT6/7 antagonista EGIS-12233 vegyületeknek (9. Ábra). Receptorkötési vizsgálatok 

bizonyították a SB-258719 és SB-271046 vegyületek, receptor-szubtípusok iránti 

szelektivitásukat. EGIS-11983 leginkább a 5-HT7 receptorhoz kötődött a 5-HT6-val 

szemben és affinitást mutatott D4 és más szerotonin receptorokhoz is, mint a 5-HT1D és 

5-HT2A. EGIS-12233 kötődése közel egyforma volt a 5-HT6 és 5-HT7 receptorokhoz, de 

a 5-HT1D-hez is kötődött (3. táblázat). 
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10. ábra. 5-HT6 és 5-HT7 antagonisták különbözőképpen befolyásolják a DA felszabadulást 

izolált cochleában. (A) DA felszabadulás kontroll kísérletek; a szelektív 5-HT6 receptor 

antagonista 10 μM SB-271046, és a 5-HT7 receptor antagonista 10 μM SB-258719. Az 5-HT 

receptor antagonistát a 24. perctől alkalmaztuk (vízszintes szürke vonal). Elektromos 

téringerléseket (S1 és S2) vízszintes fekete csíkok jelzik. (B) Összesítő oszlopdiagram mutatja SB-

258719 és SB-271046 (10-10 μM, n=6-6) hatását a nyugalmi (FRR2/FRR1) valamint a kiváltott 

(FRS2/FRS1) DA felszabadulásra. Az értékeket átlag+SEM -ként adtuk meg; (n=10; *P <0,01, 

**P <0,01).  
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Receptor SB-258719 SB-271046 EGIS-11983 EGIS-12233 
5-HT1A 0%  9%  11% 7% 

5-HT1D - 20% 36 nM 1 nM 

5-HT2A 2% 0%  17 nM 60 nM  

5-HT6 7% 0.15 nM   12%  13 nM 

5-HT7 1.5 nM 0%  2.1 nM   9 nM 

α1 8% 19% 93 nM  110 nM 

α2 0% 22%  17%   20% 

D1 0%  0%  1%   2% 

D2 5%  4%  12%   6% 

D4 0%   0%  13nM  42 nM 

 

3. Táblázat. SB-258719, SB-271046, EGIS-11983 és EGIS-12233 kötés-

karakterisztikája. Az anyagok leszorítási képességét Ki (nM) értékekben illetve a 100 

nM-os koncentrációra vonatkoztatott értékek százalékában fejeztük ki.  

 

A 5-HT7 antagonista SB-258719 (10μM) nem tudta megváltoztatni a DA felszabadulást. 

Ezzel szemben, ha a 5-HT6 receptort SB-271046–val blokkoljuk, a DA nyugalmi 

kiáramlása szignifikánsan megemelkedett (p< 0,01, n=6, 10/A, B. Ábra). A téringerlés 

okozta DA felszabadulás nem változott meg SB-271046 jelenlétében (10/B. Ábra). 

Amikor a 5HT6 és 5HT7 receptort is blokkoltuk a EGIS-12233 vegyülettel, a DA 

nyugalmi felszabadulása még fokozottabb volt, mint a szelektív 5HT6 blokkoló estében 

( p <0,05, 11/A, B. Ábra). EGIS-12233 jelenlétében az elektromos stimuláció általi DA 

felszabadulás-növekedés közel szignifikáns volt ( p <0,06, 11/B. Ábra).   
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11. ábra. A kevert 5-HT6 / 5-HT7 antagonista EGIS-12233 hatása a cochlearis DA 

felszabadulásra. (A) DA kiáramlás kontroll kísérletekben és egy újonnan fejlesztett 5-HT6/7 

receptor antagonista 10 μM EGIS-12233 jelenlétében. Az antagonistát a 24. perctől alkalmaztuk 

(vízszintes szürke vonal). Az elektromos téringerléseket (S1 és S2) vízszintes fekete csíkok jelzik. 

(B) Összesítő oszlopdiagram mutatja EGIS-12233 (10 μM, n=7) hatását a nyugalmi 

(FRR2/FRR1) és kiváltott (FRS2/FRS1) DA felszabadulásra önmagában és a GABAA antagonista 

bicucullin (20μM) jelenlétében, (n=7). Pöttyözött vonal jelzi a változatlan állapotot. Csillagok 

jelzik az EGIS-12233 és a SB-271046 (10μM) vegyület nyugalmi felszabadulásra kifejtett 

szignifikánsan különböző hatását (n=6, *p <0.05). (C) EGIS-12233 nem tudta befolyásolni a 

DA nyugalmi szintjét bicucullin jelenlétében.. EGIS-1223-t (10 μM) a 14.. perctől alkalmaztuk 

(sötét szürke vonal); bicucullin pedig a kísérlet teljes hossza alatt jelen volt (világos szürke 

vonal). (n=6, *p < 0.01). Az értékeket átlag+SEM -ként adtuk meg. 
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Mivel a 5HT6 és 5HT7 receptorok serkentő hatást közvetítenek, így gátlásukkal, 

várakozásunk szerint, tónusos endogén receptorstimuláció esetén gátló hatást, vagy 

hatástalanságot kellett volna tapasztalnunk. Ezzel szemben az 5HT6/7 blokkolása a 

cochleáris DA felszabadulást serkentette a gátlás helyett. Ez az eredmény egy indirekt, 

diszinhibitoros mechanizmust sejtetett. A felvetés igazolása céljából a GABAerg hatást 

szelektív GABAA receptor antagonistával blokkoltuk. Bicucullin (20μM) jelenlétében 

az EGIS-12233 nem volt képes a DA nyugalmi felszabadulását megemelni (11/B, C. 

Ábra). 

 

Teszteltük azt is, vajon a 5HT7 receptorok blokkolásával tudjuk-e módosítani a drogok 

hatását nem szerotonerg, hanem pl. dopaminerg receptorokon, melyek a DA 

felszabadulást szintén modulálni képesek (Halmos és mtsai, 2005). D4 receptorokat 

vizsgáltunk, annak megállapításául, hogy a 5HT7 receptor gátlása fokozni tudja -e a 

gátlásuk hatását. A D4 receptor antagonista L-741,741 1μM-es koncentráció esetén nem 

változtatta meg sem az elektromos ingerlés kiváltotta, sem a nyugalmi DA 

felszabadulást (12/B. Ábra). A kevert 5HT7/D4 antagonista EGIS-11983 alkalmazásakor 

nemcsak a nyugalmi DA felszabadulás (FRR2/FRR1) fokozódott, hanem a elektromos 

ingerlés által kiváltott kiáramlás is szignifikánsan emelkedett (FRS2/FRS1) 10 μM-s 

koncentráció esetén. Kisebb koncentrációk esetén nem észleltünk hatást. A 

receptoroknak ezen szimultán blokkolása felfedi a receptorok pontos funkcióját, mely 

rejtve maradhat szelektív gátlásuk esetén. 

 

Ischaemiat modellező oxigén-glükóz depriváció (OGD) alatt (ld. később V. 3. fejezet), a  

nyugalmi DA felszabadulás nem növekedett D2 receptor antagonista hiányában. 

Kísérleteinket OGD körülményei között elvégezve nem mutatott különbséget az eredeti 

állapothoz képest (13. Ábra). 5-HT7 és 5-HT6 antagonisták hatása OGD alatt nem 

mutatott eltérést (13. Ábra), a kevert 5-HT6/7 antagonista EGIS-12233 alkalmazásakor 

OGD alatt kisebb mértékű volt a elektromos ingerlés által kiváltott DA felszabadulás 

emelkedése, de nem szignifikáns mértékben. A kevert 5-HT7/D4 antagonista EGIS-

11983 és a szelektív D4 antagonista L-741,741 esetén nem észleltünk különbséget OGD 

jelenlétében az eredeti körülményekhez képest a kiváltott és nyugalmi felszabadulásban 

(13. Ábra).  
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12. ábra. A kevert 5-HT7/D4 antagonista EGIS-11983 DA felszabadulásra kifejetett 

hatása. (A) DA kiáramlás kontroll kísérletekben, valamint EGIS-11983 1 μM és 10 μM  24. 

perctől történő alkalmazása esetén, (vízszintes szürke vonal). S1-t és S2-t vízszintes fekete 

vonal jelzi. (B) Összesítő oszlopdiagram mutatja kevert 5-HT7/D4 (EGIS-11983) és D4 (L-

741741, 1 μM, n=6) antagonisták hatását a nyugalmi (FRR2/FRR1) és kiváltott (FRS2/FRS1) 

DA felszabadulásra. EGIS-11983-t 0.1, 1, és 10 μM koncentrációkban használtuk (n=7-7 és 

6). A DA felszabadulásra kifejtett hatás összehasonlításul, egy szelektív 5-HT7 antagonista 

SB-258719-t használtunk (10 μM, n=6). Kontroll, n=7. Az értékeket átlag+SEM -ként adtuk 

meg. 
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13. ábra. 5-HT7, 5-HT6 és D4 antagonisták hatása a cochleáris DA felszabadulásra 

oxigén/glükóz megvonás (OGD) alatt. A nyugalmi (FRR2/FRR1, alsó diagram) és a kiváltott 

(FRS2/FRS1, felső diagram) DA kiáramlás nem volt statisztikailag különböző a kontroll, és OGD 

körülmények közötti cochlea esetén. Az 5-HT7 antagonista SB-258719 (10 μM, n=6), a 5-HT6 

antagonista SB-271046 (10 μM, n=9), a 5-HT6/7 antagonista EGIS-12233 (10 μM, n=8), a D4 

antagonista L-741741 (1 μM, n=5), és a 5-HT7 / D4 antagonista EGIS-11983 (10 μM, n=5) 

szerek DA felszabadulásra kifejtett hatásai statisztikailag nem különböztek OGD jelenlétében 

vagy OGD nélkül (pontozott vonal jelzi). Az értékeket átlag+ SEM -ként adtuk meg. 

 

V. 3. In vitro ischaemia hatása a DA felszabadulásra 

 

Ezen kísérletsorozat alkalmával a IV. fejezetben leírtakkal megegyezik az alkalmazott 

metodika, azzal a módosítással, hogy a 24. perctől az O2-t N2-re, a glükózt pedig 

szaharózra cseréltük, majd a kísérlet végéig fenntartottuk: oxigén és glükóz depriváció 

(OGD). A kibocsátott DA detektálásának megkönnyítése céljából a preszinaptikus 

autoreceptorokat gátoltuk. Az autoreceptor szerepének tisztázása céljából két 

szerkezetileg eltérő D2 receptor szelektív antagonistát (szulpirid és L-741,626), illetve 

egy DA felvételt gátló szert (nomifenzin) alkalmaztunk. A neuromodulátor szereket 

szintén a 24. perctől adtuk a perfúziós oldathoz, és a kísérlet végéig alkalmaztuk. 
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Miután a cochleat [3H]DA-val feltöltöttük és 1 órán keresztül előperfundáltuk, a 

nyugalmi radioaktivitás 9829 ± 345 Bq/g (FR=1.70 ± 0.04%; n=102) volt a 1. 

mintavételi periódus alatt és stabil csökkenést mutatott a kísérlet teljes hossza alatt. Az 

elektromos téringerlés további radioaktivitást szabadított fel a szövetből. A 8. frakciónál 

kezdtük meg a D2 antagonista alkalmazását OGD körülmények között, ekkor a mért 

radioaktivitás már 7810 ± 282 Bq/g-ra csökkent (n=85, a kiindulási érték 80%-a). 

Elektromos téringerlés további radioaktivitást szabadított fel a szövetekből (S1=6675 ± 

271 Bq/g, FRS1=1.25±0.05; n102). Kontroll kísérleteinkben 30 perc után a stimulációt 

megismételtük (S2), melynek hatására az FRS2/FRS1 arány 0.94 ± 0.07 (n10) volt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Ábra. A LOC efferensek DAerg 

terminálisainak funkcionális D2 

autoreceptorai. (A) A szulpirid és az L-

741,626  szignifikánsan növelték 10 μM 

koncentrációban az elektromos ingerlés 

kiváltotta [3H]DA felszabadulását 

izolált cochleából. Az OGD nem volt 

hatással a felszabadulásra. A D2 

antagonistákat és az OGD-t, a 8. 

frakciótól alkalmaztuk (vízszintes 

vonal). A téringerlést a fekete 

háromszögek jelölik. (B) Az 

összefoglaló oszlopdiagram az OGD 

(n=8), a szulpirid (n=6, mindkét 

oszlopon) és az L-741,626 (n=5, illetve 

n=6) az elektromosan kiváltott DA 

felszabadulásra kifejtett hatásait 

mutatja,  FRS2/FRS1 értékben kifejezve. 

Az adatokat átlag + SEM -ben fejeztük 

ki; (*P<0,05, **P<0,01).
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V. 3. 1. Oxigén és glükóz-depriváció hatása a [3H]DA kiáramlásra 

 

OGD nem okozott detektálható változást a [3H]DA nyugalmi szintjében (14/A. és15/D. 

Ábra) és az elektromos ingerlés okozta DA kiáramlást sem befolyásolta (14/A. Ábra). 

Azért, hogy kideríthessük, vajon ez a hatástalanság a módszerünk érzékenységének 

tulajdonítható-e, megnöveltük a kiáramló DA extracellularis koncentrációját egy gátló 

típusú D2 autoreceptor antagonista szulpirid alkalmazásával. 10µM szulpirid 

jelenlétében, OGD a nyugalmi DA szint emelkedését indukálta (15/A, B, D. Ábra). Bár 

a szulpirid magasabb koncentráció esetén további nyugalmi DA-szint emelkedést 

mutatott (15/B. Ábra), ez a hatás nem volt szignifikáns (15/D. Ábra). Igazolásul, hogy a 

adataink a szulpirid hatásának következményei, egy másik szerkezetileg eltérő D2 DA 

receptor antagonista,( L-741,626, Kulagowski és mtsai.,1996) hatását is teszteltük a 

felszabadult DA-ra. A szulpiriddel kapott eredményeknek megfelően, a L-741,626 

önmagában szintén megemelte a nyugalmi DA szintet, melyet az OGD jelenléte 

szignifikáns módon fokozott 1 µM koncentráció estén (15/C, D. Ábra). Érdekes, hogy 

10 µM L-741,626 alkalmazásakor az OGD nem növelte meg szignifikánsan a DA 

kiáramlást (15/D. Ábra). 10 µM L-741,626 nem fokozta az elektromos ingerlés okozta 

DA kiáramlást, összehasonlítva az 1µM koncentrációnál látható hatásához képest.( 

14/B. Ábra). Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy magasabb koncentrációknál a L-741,626 

elvesztheti D2 szelektivitását (Bowery és mtsai., 1996).  

 

V. 3. 2. D2 antagonisták hatása  

 

Mivel az OGD hatása kizárólag D2 antagonisták jelenlétében volt látható, tovább 

vizsgáltuk a D2 autoreceptor hatását. A nyugalmi DA kiáramlásra kifejtett hatásával 

szemben a szulpirid (10 µM), és a L-741,626 (1 µM és 10 µM) szignifikánsan 

megemelte az elektromos ingerlés kiváltotta DA kiáramlást (14. Ábra). D2 

antagonistáknak a FRS2/FRS1 értékére kifejtett hatását nem változtatta meg 

szignifikánsan az OGD jelenléte (15/A, C. Ábra) 
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V. 3. 3. Nomifenzin DA-kiáramlásra kifejtett hatása 
 

A DA felvételt gátló nomifenzin (10µM) önmagában szignifikánsan megemelte az 

elektromos ingerlés hatására létrejött DA-kiáramlást (16/A. Ábra) és nem befolyásolta a 

nyugalmi kiáramlást (16/B. Ábra). 10µM nomifenzin jelenlétében az OGD és szulpirid 

(10µM) együttes cochlearis DA felszabadítást indukáló hatása elmaradt (16/B. Ábra). 

Nomifenzin jelenlétében, L-741,626 (1µM) szintén képtelen volt megváltoztatni a DA 

szintjét OGD alatt (16/B. Ábra). Az elektromos ingerlés kiváltotta, emelkedett DA 

kiáramlás nem növekedett tovább, bármely D2 antagonistával történt együtt 

alkalmazásakor, OGD jelenlétében (16/A. Ábra). 

 
 

15. Ábra. D2 receptorok blokkolása mellett az OGD DA felszabadulást indukál. (A) 10 μM 

szulpirid önmagában  és OGD-vel együtt kifejtett hatása a tengerimalac cochlea preparátumból 

felszabaduló [3H]DA-ra. A téringerlést a fekete háromszögek jelölik. (B) Nagyobb nagyítással a 

felszabadulás időtartama a 15. és 36. percek között. A szulpirid enyhe, nem szignifikáns hatással 

volt a nyugalmi DA kiáramlásra. Az OGD-indukálta DA felszabadulás 10 μM szulpirid 

jelenlétében 6 percen belül egy platót ért el. (C) Az 1 μM L-741,626 hatása önmagában és OGD 

–vel kombinálva. (D) Az összefoglaló oszlopdiagram az OGD, a szulpirid, az L-741,626 és az 

OGD D2 antagonista jelenlétében kifejtett hatását mutatja a DA nyugalmi kiáramlására 

(FRR2/FRR1). Az adatokat átlag + SEM -ben fejeztük ki; ( **P<0,01). 
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16. Ábra. A DA felvételét gátló nomifenzin hatása az OGD kiváltotta DA felszabadulásra. (A) 

A nomifenzin hatását (10μM, n=4) téringerlés kiváltotta DA felszabadulásra nem befolyásolta 

az OGD, melyet a D2 receptor antagonista szulpirid (n=7) és L-741,626 (n=6) jelenlétében 

alkalmaztunk. A szürke vonalak a kontroll kísérletek FRS2/FRS1 értékeinek átlagát jelölik. (B) Az 

összefoglaló oszlopdiagram a nomifenzin gátló hatását mutatja a OGD+szulpirid, illetve 

OGD+L-741,626 által kiváltott nyugalmi DA felszabadulásra. A szürke vonal a kontroll 

kísérletek FRR2/FRR1 értékeinek az átlagát jelöli. . Az adatokat átlag + SEM -ben fejeztük ki; 

(n=4, 12, 7, 6, és 6 balról-jobbra haladva, **P<0,01). 
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VI.  Megbeszélés 
 

VI. 1. Metabotróp glutamát receptor-antagonistákkal végzett kísérletek 

megbeszélése 

Ebben a kísérletben azt tanulmányoztuk, vajon a GABAerg rendszer diszinhibitoros 

hatása révén jöhet-e létre a II-es típusú mGluR receptorok DA-felszabadulást serkentő 

hatása. Adataink apján azt vethetjük fel, hogy a GABAerg rostok funkcionális mGluR2/3 

receptorokat expresszálnak.  Ezeken mGluR2/3 receptorokon keresztül a belső szőrsejtek 

által felszabadult glutamát képes csökkenteni a GABA felszabadulást, mely DA-t 

tartalmazó LOC terminálisok diszinhibícójához vezet. A felszabadított DA kiáramlás 

gátolja az afferens dendritek aktivitását, amely ellentétes az IHC által indukált hatással. 

Neurokémiai bizonyítékaink alapján azt is állíthatjuk, hogy GABA-t tartalmazó LOC 

terminálisok spontán GABA kiáramlása a cochlearis dopaminerg idegvégződéseket 

tónus gátlás alatt tartja. Az élettani szabályozó funkcióján kívül, a II. típusú mGluR 

agonista által mediált DA-kiáramlás fontos faktor lehet a cochlea ártalmas excitotoxikus 

állapotaiban. A mGluR-k neuroprotektív szerepét az idegrendszer más területein már 

leírták. A mGluR2/3 agonista 2R,4R-APDC a D1 receptor aktivációja által létrehozott 

lokomotoros választ potencírozta (David és Abraini, 2001). Mindamellett a felszabaduló 

glutamát a GABAerg láncon keresztül kapcsolatba kerülhet a cochlearis dopaminerg 

rendszerrel (17. Ábra).  

 

17. ábra. Sematikus ábra a II. csoportú 

mGluR–ok aktivációját követően létrejövő, 

GABAerg rendszer részvételével zajló, 

potenciális diszinhibitoros mehanizmusról. 

(IHC: belső szőrsejt; LOC: lateralis 

olivocochlearis efferens; Aff: afferens rost; 

Glu: glutamát; DA: dopamin; iGluR: 

ionotróp glutamát receptor; GABAAR: 

GABAA receptor; D2R: D2 DA receptor).  
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Mivel ismeretes, hogy a glutamát fontos szerepet játszik az ischaemia alatt létrejött 

excitotoxicitásban (Halmos és mtsai, 2005), eredményeink alapján kijelenthetjük, hogy 

a neuroprotektív DA kiáramlását fokozza a felszabadult glutamát, így csökkentve az 

ionotróp receptorokon át kifejtett hatásának következményeit. 

 

Hogyan tudja a gátló típusú II. csoportba tartozó mGluR a dopaminerg 

idegvégződésekből fokozni a felszabadulást? Eredményünk, miszerint a GABAA 

receptor blokkolása megakadályozta a 2R,4R-APDC serkentő hatását a nyugalmi DA 

kiáramlásra, azt jelzi, hogy minden valószínűség szerint a GABAerg lateralis 

olivocochlearis rostokon vannak a mGluR-k. Ezen receptorok aktivációja kikapcsolja a 

GABA kiáramlást, melynek az eredménye, hogy a dopaminerg terminálisok gátlása 

csökken. Ilyen diszinhibitoros mechanizmus (Tóth és mtsai, 1997), valamint a mGluR-k 

általi DA kiáramlás befolyásolása GABAerg interneuronokon keresztül is ismert a 

központi idegrendszerben (Diaz-Cabiale és mtsai, 2002; Feenstra és mtsai, 1998).  

Különböző neurotranszmitterek, beleértve az acetilkolint, DA-t, szerotonint, és 

különböző neuropeptideket, ko-lokalizáltak lehetnek és a lateralis olivocochlearis 

efferensek axonjaból szabadulnak fel (Safieddine és mtsai, 1997), valamint a BSZ-tel 

alkotott szinapszisból kidiffundálva befolyásolják más sejtek aktivitását. Még vitatott, 

hogy mely transzmitterek fordulnak elő együtt, ugyanabban az axon terminálisban 

(Maison és mtsai, 2003). A GABA-hoz hasonlóan DA szintén szabadulhat fel a lateralis 

olivocochlearis efferensekből. Az a tény, hogy ezen anyagok kiáramlása funkcionálisan 

összekapcsolódik, azt mutatja, hogy az idegvégződések között „cross-talk” zajlik, 

melyet Vizi írt le (2000). Ezek az eredményeink funkcionális bizonyítékot nyújtanak 

arra, hogy a nem szinaptikus mGluR-k befolyásolják a DA kiáramlását cochleában. Ez 

potenciális terápiás beavatkozási lehetőséget jelenthet mGlu receptorokon keresztül 

ischaemias károsodásokkal szemben. 

Megállapításaink egy ultra short feed back visszacsatoló rendszer létezését veti fel: a 

kiáramló glutamát intracochlearisan képes csökkenteni a saját maga által kiváltott DA 

kiáramlást serkentő hatását a GABAerg rendszeren keresztül (17. Ábra). 

Az inhibitoros II típusú mGluR agonista 2R, 4R-APDC alkalmazása esetén figyeltünk 

meg dózisfüggő DA kiáramlás növekedést, a többi metabotróp glutamáterg szer 
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hatástalannak bizonyult. A GABAA receptor antagonista bicuculline ezt a hatást 

antagonizálta, mely GABAerg interneuronok tónusos gátló szerepét sugallja. 

 
VI. 2.  Az 5-HT5,6 receptor antagonistákkal végzett kísérletek megbeszélése 

 

A 5-HT6 és 5HT7 receptorok serkentő típusú GS proteinhez kapcsolódnak és az adenilát 

ciklázt aktiválják, ezért az antagonistáik hatására létrejött DA nyugalmi kiáramlás-

növekedés magyarázatra szorul. Feltételeztük, hogy a 5-HT6/7 receptorok egy inhibitoros 

idegi elemen helyezkednek el. A korábbi kísérletünkben azt észleltük, hogy a GABAA 

receptorok blokkolásával leállíthattuk a II-es csoportba tartozó metabotróp glutamát 

receptor agonista 2R,4R-APDC DA-kiáramlásra kifejtett hatását. Ez azt sejtette, hogy 

nagy valószínűség szerint a GABAerg elemek tartalmazzák a mGluR-kat a cochleában, 

amelyek kikapcsolják a GABA kiáramlást, melynek eredményeképpen csökkentik a 

gátlást (diszinhibíció) a dopaminerg terminálisokon. A metabotróp glutamát 

receptorokkal végzett kísérletsorozatunkban igazoltuk, hogy a spontán GABA kiáramlás 

tónusus gátlás alatt tartja a cochlearis dopaminerg idegvégződéseket. Jelen 

kísérletünkben kimutattuk, hogy a 5-HT6 és 5-HT7 receptorok szintén indirekt módon 

fejtik ki hatásukat a LOC terminálisokból történő DA-kiáramlásra. Ez azt jelenti, hogy a 

GABAerg elemeken elhelyezkedve serkentik a GABA kiáramlást, amelynek a 

következménye, hogy csökken a DA-kiáramlás. Meg kell említeni, hogy a kevert 5-

HT6/7 EGIS-12233 szignifikáns affinitást mutat a 5-HT1D-hez (3. Táblázat). Kísérletünk 

eredményeként észleltük, hogy a GABAerg rendszer gátlása, az EGIS-12233 DA-

kiáramlást fokozó hatását törölte (11. Ábra), felvetve, hogy a szerotonin receptorok a 

cochleaban GABAerg terminálisokon helyezkednek el. 

GABAerg boutonokon 5-HT1D receptorokat feltételezvén, EGIS-12233 általi gátlásuk 

ellentétes hatást hozott volna létre a DA-kiáramlásban: gátlást a megfigyelt növekedés 

helyett. 

Egyre több bizonyíték támasztja alá az 5-HT6 receptor GABA aktivitást befolyásoló 

funkcióját. Az 5-HT6 és GABAerg rendszer közötti szoros kapcsolatot jelzik azok a 

megfigyelések, melyek szerint a 5-HT6 mRNS elsősorban a striatum GABAerg 

neuronjaiban expresszálódnak (Ward és Dorsa, 1996). A GABA szintéziséhez szükséges 

enzim- a glutamát dekarboxiláz (GAD) és a 5-HT6 receptorok kolokalizációját észlelték 
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patkány agykéreg és hippocampus területén (Fone és Topham, 2002). A 5-HT6 

agonisták megemelik a GABA szintjét a szorongással összefüggést mutató agyi 

területeken, mint a frontális kéreg és amygdala (Schechter és mtsai, 2005; Cole és 

mtsai, 2007). 
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18. Ábra. GABAerg rostokon expresszálódó 5-HT6/7 receptorokon keresztül érvényesülhet a DA-

felszabadulást befolyásoló szerotonerg hatás. Sematikus ábra. (BSZ: belső szőrsejt; Glu: 

glutamát; DA: dopamin; iGluR: ionotróp glutamát receptor; GABAAR: GABAA receptor, oliva 

sup. :oliva superior).  

 

A kísérleteink eredményei alapján arra következtethetünk, hogy a GABAerg rostok 5-

HT6/7 receptorokat expresszálnak és az antagonistáik a GABA felszabadulást 

csökkenteni képesek, ezáltal a DA-t tartalmazó LOC terminálisokat fel tudják 

szabadítani a gátlás alól (diszinhibició).  

Bár a szelektív 5-HT7 antagonista hatástalannak mutatkozott a DA-kiáramlás 

szabályozásban, megjegyezzük, hogy az elektromos ingerlés általi kiváltott kiáramlás 

növekvő tendenciát mutatott (10. Ábra). 5-HT7 receptorok valószínűleg funkcionálisan 

jelen vannak a cochleában, mert  
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•  a kevert 5-HT6/7 antagonisták hatásosabbak voltak a szelekítív 5-HT6 antagonistánál  

•  a kevert 5HT7/D4 receptor antagonista jelentős cochlearis DA-kiáramlás emelkedést 

hozott létre, azaz, mind az elektromos stimuláció által kiváltott, mind a nyugalmi 

DA-kiáramlás növekedett a hatására, a szelektív D4 ligand hiánya ellenére. 

A DA-felszabadulást befolyásoló szerotonerg hatás közvetítésében a 5-HT6 receptorok 

túlsúlyban vannak. A D4 receptorok szintén részt vehetnek a cochleáris DA-

felszabadulás modulációjában, hasonlóan a D2 receptorokhoz, melyek a dopaminerg 

LOC terminálisokon a DA- kiáramlás negatív feed-back szabályozásában vesznek részt 

(Halmos és mtsai, 2005). 

A megállapítás, mely szerint a kevert 5HT7/D4 sokkal hatásosabb volt, jelzi a D4 

receptor támogató szerepét, mely magasabb koncentrációjú D4 specifikus antagonista 

alkalmazásával vizualizálható.  

A kibocsátott DA meg tudja gátolni a természetes hanginger és kóros overstimuláció 

által kiváltott afferens dendritaktivitást. (Pujol és mtsai, 1993; d Aldin és mtsai, 1995; 

Gil-Loyzaga, 1995; Oestreicher és mtsai, 1997; Ruel és mtsai, 2001). 

Eredményeink alatámasztják azon feltevésünket, hogy más neuroaktív anyagok mellett, 

a cochleáris szerotonerg rostok is részt vesznek a hallás komplex szabályozó 

folyamataiban. 

Ismerve a cochleáris DA protektív hatását, a lateralis olivocohlearis efferensekből 5-

HT6/7 antagonista hatására létrejött DA-felszabadulás, talán egy gyorsan ható helyi 

mechanizmussal, védő hatású lehetnek ártalmas noxákkal szemben.  

  

VI. 3.  OGD-vel végzett kísérleteink megbeszélése 

 

Kísérleteink felfedték, hogy az OGD, mely alkalmazásával in vitro ischaemiás modellt 

tudtunk felállítani, alkalmas arra, hogy izolált tengerimalac cochlea LOC rostok 

terminálisaiból a DA felszabadulását fokozza. Az OGD önmagában nem okozott 

változást sem a kiváltott, sem a nyugalmi mérhető DA kiáramlásban. Azonban az 

ischaemias inzultust OGD -vel modellezve, a D2 receptor gátló mérhető DA kiáramlás-

fokozódást okozott. Úgy tűnik, hogy a D2 autoreceptorok blokkolása fokozza az OGD 

indukálta- extracellularis térbe történő DA kiáramlást. Az excitotoxikus vezikuláris 

neurotranszmitter felszabadulás preszinaptikus autoreceptorokon történő gátlása, mint 
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például a D2 receptoroké a dopaminerg terminálisokon, már régóta ismert folyamat 

(Farnebo és Hamberger, 1971; Vizi, 1979). A D2 autoreceptor által mediált DA 

termelődés leszabályozását szintén kimutatták (Kehr és mtsai, 1972; Lindgren és mtsai, 

2001). Újabban egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy a preszinaptikus auto- és 

heteroreceptoroknak a transzport csatornák szabályozásában szerepe van. (Gulley és 

Zahniser, 2003). Meggyőző bizonyítékok támasztják alá, hogy a D2 receptor-stimuláció 

elősegíti a DA transzporter általi visszavételét (Meiergerd és mtsai, 1993; Cass és 

Gerhardt, 1994; Dickinson és mtsai, 1999; Mayfield és Zahniser, 2001; Wu és mtsai, 

2002). Mindhárom fenti D2 mediált mehanizmus úgy hat, hogy csökkenti a DA 

extracelluláris koncentrációját (Wu és mtsai, 2002), a D2 receptor blokkolása 

felfüggeszti ezt a hatást. 

 

A kísérleteink alapján leírt OGD cochlearis DA-kiáramlást fokozó hatásának hátterében 

a DA-transzporteren kifejtett hatás áll, mivel a DA–felvételt gátló nomifenzin gátolta az 

OGD által indukált DA-szint emelkedést. Ismert tény, hogy a nomifenzin nem csak a 

DA visszavételét, hanem a DA transzporterek fordított működését is gátolja (Lonart és 

Zigmond, 1991; Kim és mtsai, 1995; Zelles és mtsai, 1995; Buyukuysal és Mete, 1999). 

Mivel a visszavétel gátlása a transzporter blokkolásával önmagában is növelne minden 

nem-transzportfüggő extracellularis DA- szintet, így ennek alapján feltételezhetjük, 

hogy a transzporter fordított működése magyarázza az OGD által kiváltott DA 

felszabadulást. Ebben az értelemben az OGD egy felvételi mechanizmus ellentétes 

irányú működését indukálja, mely végül DA-kiáramláshoz vezet. A transzporter 

nomifenzinnel történő gátlása eltűnteti az OGD ilyen hatását. A központi 

idegrendszerben számos példa létezik az ischaemia okozta neurotranszmitter 

transzportirány megfordulásra (Lendvai és mtsai, 1996; Sántha és mtsai, 2000). 

Ischaemia hatására létrejövő csatornafüggő glutamát- kiáramlás jól ismert jelenség 

(Lipton, 1999). A biogén amin szerotonin (Nagao és mtsai, 1995), noradrenalin 

(Schomig, 1988; Milusheva és mtsai, 1996), vagy DA (Kim és mtsai, 1995; Leviel, 

2001) szintén ilyen mechanizmussal szabadulnak fel ischaemia vagy magas glutamát 

hatására. Ezen natrium függő csatornák megfordulása az intracellularis natrium 

koncentráció megemelkedésén alapul, amely ischaemias környezetben lévő neuronok 

esetében mindig létrejön. (Lipton, 1999). A cochleában az eddigi kutatások, a BSZ-ből 
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zaj vagy ischaemia hatására felszabadult nagy mennyiségű glutamát patológiás 

következményeire (Pujol és mtsai, 1993; Puel és mtsai, 1994; Pujol and Puel, 1999) és a 

LOC terminálisokból felszabaduló DA protektív hatására összpontosítottak (Puel és 

mtsai, 1988; Pujol és mtsai, 1993; d'Aldin és mtsai, 1995; Gil-Loyzaga 1995; 

Oestreicher és mtsai, 1997).  

A kiáramlás pontos mechanizmusát patológiás körülmények között még nem 

térképezték fel. Tanulmányunk először világít rá arra, hogy a Corti szervben OGD által 

kiváltott DA-szint megemelkedésében a DA felvételi mechanizmus megfordulásának 

szerepe van. A módszerünkkel az extracelluláris térben és perfúziós oldatban a DA 

szintje alacsony maradt és mérhetetlen volt a módszerünkkel, mivel a kiáramló DA a D2 

autoreceptorokon keresztül elősegíti a felvételi karriert a visszavételre. D2 receptorok 

szelektív antagonistáival történő blokkolása semlegesíti ezt a közömbösítő mehanizmust 

és elősegíti ischaemias inzultus alkalmával a LOC terminálisokból történő DA 

felszabadulást. Feltételezhetjük, hogy in vivo az extracellularis DA-koncentráció a 

neuroprotekcióhoz elegendő szintet érhet el, de a negatív visszacsatolás segít az extrém 

DA szint elkerülésében, mely a DA metabolizmus révén már ártalmas szabadgyök-

szintet hozna létre (Fahn és Cohen, 1992). 

A D2 receptor antagonisták szintén elősegítették az elektromos ingerlés kiváltotta DA 

kiáramlást. Megbízhatóbb koncentrációk esetén szerkezetileg eltérő szelektív 

antagonisták alkalmazásával kapott eredményeink alátámasztották korábbi neurokémiai 

eredményeinket (Halmos és mtsai, 2002), melyek alapján felmerült D2 funkcionális 

negatív feed back receptorok jelenléte a LOC terminálisokon. Szignifikáns, elektromos 

ingerlés okozta kiáramlásra kifejtett hatás valószínűleg a D2 autoreceptorok többszörös 

feed back hatásának gátlása révén jön létre. 

Ischaemias inzultus hatás okozta glutamát excitotoxicitás számos betegség 

patomechanizmusának fontos komponense, mint például a hirtelen halláscsökkenés 

(Pujol és Puel, 1999), presbyacusis (Seidman és mtsai, 1999). Ugyanez a folyamat 

játszhat szerepet az aminoglikozidok okozta halláscsökkenés patomechanizmusában 

(Duan és mtsai, 2000), zajártalom és (Okamoto és mtsai, 1990) és tinnitus (Sahley és 

Nodar, 2001) esetén. 

A glutamátnak és DA-nak valószínűleg ellentétes a hatása a belső szőrsejt-afferens ideg- 

LOC axonterminális szinaptikus komplexumban: a glutamát serkentő, míg a DA gátló 
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hatású a hallóideg rostjain. A LOC efferens rostok ingerlése csökkenti az intenzív hang 

által keltett compound akciós potenciál (CAP) amplitúdóját csökkenti, mely a 

túlingerelt hallóidegrostok védelmét mutatja (Puel és mtsai, 1988). A DA az afferens 

rostok nyugalmi tüzelési frekvenciájára is hatással van és az AMPA és NMDA-indukált 

aktivitás is dózisfüggően gátolható D1 és D2 agonisták alkalmazásával (Oestreicher és 

mtsai, 1997; Puel és mtsai, 2002). Ezt a felfedezést további eredmények is 

alátámasztották: a piribedil-egy D2/D3 agonista szer alkalmazása zajhatás előtt, vagy 

ischemia alatt adva a cochlearis potenciálváltozást csökkenteni tudta. Morfológiai 

változások, mint például az afferens dendritjeinek duzzadása szintén megelőzhetőek 

piribedil alkalmazásával (Pujol és mtsai, 1993; d'Aldin és mtsai, 1995a,b; Gil-Loyzaga, 

1995). Ezen kísérletek eredményei alapján felvethetjük, hogy Glu receptor antagonisták 

és bizonyos DA receptor agonisták különböző betegségek ellen hatásosak lehetnek. A 

gyakorlatban csak az NMDA antagonista memantine és az NMDA/AMPA antagonista 

caroverine állt klinikai kipróbálás alatt és hatásosnak bizonyult (Denk és mtsai, 1997, 

Ehrenberger, 2002). DA receptoron ható szereket mindezidáig nem alkalmaztak. 

Következtetésként elmondhatjuk, hogy eredményeink a tengerimalac cochlea LOC 

efferensein D2 autofeedback receptorok jelenlétét igazolták. Ezen autoreceptorok 

blokkolása a DA-kiváltotta visszavételt csökkenti, és ezzel elősegítve az OGD indukálta 

fordított transzportból származó DA-felszabadulást a LOC terminálisokból. Mivel a 

LOC terminálisaiból felszabaduló DA védi hallóidegrostokat az abnormális sejtkárosító 

tüzeléstől, eredményeink egy új lokális védő mechanizmust igazolnak a belsőfülben, 

mely hatásosan kiegészíti az agytörzs és cochlea közötti rövid visszacsatolású kör 

protektív hatását ischaemia, vagy egyéb más excitotoxikus hatással szemben. A 

visszacsatoló kör erősítése a LOC efferens terminálisok szintjén a Corti szervben új 

irányt jelenthet a sensorineuralis halláscsökkenés gyógyszeres kezelésében. 

 61



VII. KÖVETKEZTETÉSEK 
 

 
Kutatásaink középpontjában a metabotróp glutamát, valamint szerotonin receptorok 

cochleáris DA felszabadulást módosító hatásai álltak. Mindkét receptort azonosították a 

belsőfülben, feltételezték modulációs szerepét a hallásban, azonban pontos szerepe 

mindmáig ismeretlen volt. Az ismert neuroprotektív hatású metabotróp glutamát 

receptorok jelenlétét igazolták a ganglion spirale és a belső szőrsejtek területén, 

szerettük volna kimutatni, hogy a metabotróp glutamát receptorok a protektív hatású 

cochlearis DA felszabadulás szabályozásában részt vesznek-e. Mivel a cochleában 

kimutattak a belső szőrsejtek felé vetítő szerotonerg rostokat, 5-HT metabolitokat és 5-

HT receptor mRNS-t, megvizsgáltuk, hogy a szerotonin 5-HT6-7 receptorok 

befolyásolják-e a cochlearis DA felszabadulását.  

  

Kísérleteinkkel funkcionális bizonyítékot szolgáltattunk arra, hogy a mGluRII-ok 

GABAerg rostokon expresszálódnak, azok DA kiáramlást gátló hatását felfüggesztik. 

Így a glutamát saját excitotoxikus hatásával szemben a protektív DA-kiáramlást fokozni 

képes (intracochleáris ultra-rövid visszacsatoló rendszer). Igazoltuk, hogy a 5-HT6/7 

receptor antagonista (EGIS-12233) szintén GABAerg rostokon keresztül képes a DA-

kiáramlást tónusosan gátló GABAerg rendszer hatásának felfüggesztésére.  Ezen 

mechanizmusokat GABAA receptor gátló bicucullin alkalmazásával igazoltuk. 

Kimutattuk, hogy a LOC efferensek dopaminerg terminálisai a GABAerg rendszer 

tónusos gátlása alatt állnak. Kísérleteink során igazoltuk, hogy a mGluRII agonisták és 

a 5HT6/7 antagonisták indirekt módon, GABAerg rostok közvetítésével fejtik ki a 

neuroprotektív DA-felszabadulást fokozó hatásukat. Funkcionális bizonyítékok 

igazolják, hogy a DA D2 és D3 receptorokon keresztül fejti ki védő hatását. A DA 

autoreceptorok típusa és funkciója kevéssé ismert: Gáborján és mtsai (1999) 

elsődlegesen a D1 receptor mediált DA felszabadulás-serkentést tartották elsődlegesnek, 

addig Halmos és mtsai (2002) a D2 autoreceptor jelenlétét vetették fel. Az agy más 

területén, dopaminerg terminálisokon található D2 autoreceptorok szabályozzák a 

szinaptikus és extracelluláris térben a DA szintjét. 

 

Mivel a DA-nak neuroprotektív szerepe van a cochleában, az oxigén-glükóz 

deprivációnak (OGD), mint ischaemias in vitro modellnek, DA-felszabadulásra kifejtett 
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hatását vizsgáltuk tengerimalac cochleában. Elsőként mutattuk ki Corti szervben, hogy 

ischaemia (OGD) hatására a DA transzport-irány megfordul. Igazoltuk D2 

autoreceptorok jelenlétét LOC efferenseken, melyek lokális feed-back rendszert 

létrehozva megakadályozzák a patológiás mennyiségű DA felhalmozódását. 

Blokkolásuk a DA kiváltotta visszavételt csökkenti, és ezzel elősegítve az OGD 

indukálta fordított transzportból származó DA felszabadulását. Ismerve a DA 

neuroprotektív hatását, az általunk leírt intracochleáris ultra-rövid visszacsatoló 

rendszer, a 5-HT6/7 receptor-antagonisták hatása, valamint a D2 autoreceptorok általi 

feed-back új lokális védő mechanizmusokat jelentenek a belsőfülben, melyek hatásosan 

kiegészíthetik az agytörzs és cochlea közötti rövid visszacsatolású kör protektív hatását, 

új irányt mutatva a sensorineuralis halláscsökkenés gyógyszeres kezelésében. A 

cochlearis GABAerg mechanizmuson keresztül létrejövő hatás felismerésével a belsőfül 

protektív DA-felszabadulás szabályozásának pontosabb megismeréséhez jutottunk 

közelebb. 
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VIII. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A cochleában a belső szőrsejtek (BSZ) és az afferens idegrost közötti glutamáterg 

kapcsolatnak kiemelkedő jelentősége van. Ischaemiás állapotokban, vagy zajártalom 

esetén a BSZ-ből extrém mennyiségű glutamát (Glu) szabadulhat fel, mely károsítja az 

afferens ideget. A cochlea és agytörzs közötti visszacsatoló körben, a lateralis 

olivocochleáris efferensből (LOC) felszabaduló dopamin (DA) csökkenti a Glu okozta 

excitotoxicitást, így neuroprotektív hatású. Izolált tengerimalac cochleában, a 

felszabaduló DA mérésére in vitro mikrotérfogatú perfúziós módszert alkalmaztunk. 

A metabotróp glutamát receptorok (mGluR) cochleáris neurotranszmisszióban betöltött 

szerepét szelektív agonistáik és antagonistáik tesztelésével vizsgáltuk.  

A cochlearis szerotonerg innerváció feltérképezése céljából, az újabban felfedezett, 6/7-

es csoportba tartozó szerotonin receptor (5HT6/7) antagonisták DA felszabadulásra 

kifejtett hatását teszteltük.  

Eredményeink alapján GABAerg rendszer által közvetített hatást valószínűsítettünk. 

Szelektív GABAA antagonista (Bicucullin) alkalmazásával igazoltuk, hogy a GABA a 

DA kiáramlását tónusosan gátolja, valamint a mGluRII és a 5HT6/7 receptorok 

GABAerg neuronális elemen helyezkednek el. Ezen receptorokon ható drogok a 

GABAerg rostok gátló hatását felfüggeszthetik (diszinhibíció), így a neuroprotektív DA 

felszabadulását serkenteni képesek. Kimutattuk, hogy a Glu mGluR-n keresztül a DA-

szintet növelni képes, így a saját, iGluR-n kifejtett hatását ellensúlyozni tudja (ultra-

rövid, intracochleáris visszacsatoló rendszer). 

Kísérleteink egy részében oxigén-glükóz megvonásával (OGD) előállított in vitro 

ischaemias modellt alkalmaztunk. Az OGD hatását vizsgáltuk a DA kiáramlásra 

önmagában, D2 receptorblokkoló, illetve DA visszavétel-gátló jelenlétében. Igazoltuk, 

hogy az ischaemia által kiváltott DA-szint megemelkedésben a DA-visszavételi 

rendszer megfordulásának szerepe van. LOC efferenseken D2 auto feed-back receptor 

jelenlétét mutattuk ki, melynek blokkolása a felszabadult DA visszavételét csökkenti. 

Eredményeinkkel igazoltuk, hogy a protektív hatású DA felszabadulását több 

intracochleáris mechanizmus is segítheti: a mGluR-n keresztüli ultra-rövid visszacsatoló 

rendszer, a 5HT6/7 receptorok gátlása és a D2 receptorok gátlása, melyek új irányt 

jelenthetnek a sensorineuralis halláscsökkenés gyógyszeres kezelésében. 
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VIII. Summary 
 
Between the inner hair cells (IHC) and the afferent dendrite the glutamatergic 

connection bears at most importance. Ischemic conditions or noise exposure can result 

in excessive glutamate release, having excitotoxic effect on the afferent auditory neuron.  

In the short-loop feed back between the cochlea and brainstem, dopamine (DA) is 

released from the lateral olivocochlear (LOC) efferent terminals, reducing the 

excitotoxic effect of glutamate, thus it is neuroprotective. The DA release in isolated 

guinea-pig cochlea was studied with the in vitro microvolume superfusion method.  

The role of metabotropic glutamate receptors (mGluR) in the cochlear 

neurotransmission was studied by testing their selective agonists and antagonists.  

To understand the cochlear serotonergic innervation we tested the recently discovered 

group 6 and 7 serotonin receptor antagonists for their effect on DA release.  

Our results suggest the presence of GABAerg system mediated effects. Selective 

GABAA antagonist (Bicucullin) was used for verification, that confirmed a tonic 

inhibition of DA release by GABA. We demonstrated that both mGluII and 5HT6/7 are 

localized on the inhibitory GABAerg neuronal elements. Drugs acting on these 

receptors interrupt the inhibitory effect of GABAerg dendrites (disinhibition), 

facilitating the neuroprotective DA release. Glu was shown to increase the DA release 

on mGluR, thus it was able to compensate its own influence in iGluR (ultra-short feed 

back intracochlear mechanism).  

As part of the study, an in vitro ischemia model was used with oxygen-glucose 

deprivation (OGD); and the effect of OGD on DA release was investigated in itself, and 

in the presence of D2 receptor antagonist, and DA reuptake inhibitor, respectively. We 

demonstrated that the reverse operation of the DA-uptake system is responsible for the 

DA-level increase in the organ of Corti triggered off by ischemia (OGD). We proved the 

presence of the D2 autofeedback receptors on guinea pig cochlea LOC efferent. The 

blocking of these autoreceptors decreases the release of DA. 

We assume that the DA release can be supported by several intracochlear mechanisms, 

such as the ultra-short-loop feed-back via the mGlu receptors, the inhibition of 5HT6/7 

receptors and the auto-feed-back effect of the D2 receptors. They may serve as a basis 

for new therapeutic strategies for patients with sensorineural hearing loss.  

 

 65



X.Irodalomjegyzék 
 
 

1.Ádám, V., 2001. A kémiai idegingerület átvitel molekuláris alapjai. In: Orvosi 
biokémia (2. kiadás), szerk.: Ádám, V., Medicina, Budapest, pp 525-548.  

2.Ádam-Vizi, V., 1992. External Ca2+-independent release of neurotransmitters. J. 
Neurochem. 58, 395-405.  

3.Altschuler, RA., Sheridan, C.E., Horn, J.W., Wenthold, RJ., 1989. 
Immunocytochemical localization of glutamate immunoreactivity in the guinea pig 
cochlea. Hear. Res. 42,167-174. 

4.Alvarez FJ, Villalba RM, Carr PA, Grandes P, Somohano PM (2000) Differential 
distribution of metabotropic glutamate receptors 1a, 1b, and 5 in the rat spinal cord. J 
Comp Neurol 422:464–487 

5.Amaee, F.R, Comis, S.D., Osborne, M.P., 1995. N-methyl-L-arginine protects the 
guinea pig cochlea from the cytotoxic effects of pneumolysin. Acta. Otolaryngol. 
115,386-391. 

6.Anwyl R (1999) Metabotropic glutamate receptors: electrophysiological properties 
and role in plasticity. Brain Res Brain Res Rev 29:83–120. 

7.Bairam A, Carroll JL, Labelle Y, Khandjian EW (2003) Differential changes in 
dopamine D2- and D1-receptor mRNA levels induced by hypoxia in the arterial 
chemoreflex pathway organs in one-day-old and adult rabbits. Biol Neonate 84:222-
231. 

8.Bartolomé MV, Gil-Loyzaga P Serotonergic innervation of the inner ear: is it involved 
in the general physiological control of the auditory receptor? Int Tinnitus J. 
2005;11(2):119-25.  

9.Beckman,J.S., Beckman, T.W., Chen, J., Marshall, P.A, Freeman, B.A, 1990. Apparent 
hydroxyl radical production by peroxynitrite: implications for endothelia1 injury from 
nitric oxide and superoxide. Proc. NatI. Acad. Sci. USA 87, 1620-1624.  

10.Berglund, A-M., Ryugo, D.K., 1987. Hair cell innervation by spiral ganglion neurons 
in the mouse. J. Comp. Neurol. 255, 560-570.  

11.Bernard EA, P Skolnick, RW Olsen, H Mohler, W Sieghart, G Biggio, C Braestrup, 
AN Bateson, SZ Langer (1998) International Union of Pharmacology. XV. Subtypes of 
gamma-aminobutyric acidA receptors: classification on the basis of subunit structure 
and receptor function Pharmacol Rev 50: 291-313.     

12.Besong G, Battaglia G, D’Onofrio M, Di Marco R, Ngomba RT, Storto M, 
Castiglione M, Mangano K, Busceti CL, Nicoletti FR, Bacon K, Tusche M, Valenti O, 
Conn PJ, Bruno V, Nicoletti F (2002) Activation of group III metabotropic glutamate 
receptors inhibits the production of RANTES in glial cell cultures. J Neurosci 22:5403–
5411). 

13.Biesalski HK, Welker HA, Thalmann R, Vollrath L. Melatonin and other serotonin 
derivatives in the guinea pig membranous cochlea. Neurosci Lett. 1988 Aug 
15;91(1):41-6. 

 66



14.Bilak SR, Morest DK (1998) Differential expression of the metabotropic glutamate 
receptor mGluR1alpha by neurons and axons in the cochlear nucleus: in situ 
hybridization and immunohistochemistry. Synapse 28(4): 251-270. 

15.Billet, T.E, Thorne, P.R, Gavin, J.B, 1989. The nature and progression of injury in 
the organ of Corti during ischemia. Hear. Res. 41, 189-198.  

16.Bledsoe S.C., Bobbin, RP., Chihall, D.M., 1981. Kainic acid: an evaluation of its 
action on cochlear potentials. Hear. Res. 4, 109-120.  

17.Bledsoe S.C., Bobbin, RP., Puel, J.-L., 1988. Neurotransmissionin the inner ear. In: 
Physiology of the ear, editors: Jahn, AF., Santos-Sacchi, J., Raven Press, New York, pp 
385-406.  

18.Bloom, F.E., 1996. Neurotransmission and the central nervous system. In: Goodman 
and Gilman's The pharmacological basis of theurapeutics. (9th ed.), editors: Hardman, 
J.G., Limbird, L.E., Molinoff, P.B., Ruddon, RW., Gilman, AG., McGraw-Hill, New 
York, pp 267-293.  

19.Bobbin, RP., 1979. Glutamate and aspartate mimic the afferenttransmitter in the 
cochlea. Exp. Brain Res. 34,389-393.  

20.Bobbin, RP., Ceasar,G., Fallon, M., 1990. Potassium induced release of GABA and 
other substances from the guinea pig cochlea. Hear. Res. 46, 83-94.  

21.Bobbin, RP., Thompson, M.H., 1978. Effects of putative transmitters on afferent 
cochlear transmission. Ann. Otol. Rhihol. Laryngol. 87, 185-190.  

22.Bowery BJ, Razzaque Z, Emms F, Patel S, Freedman S, Bristow L, Kulagowski J, 
Seabrook GR (1996) Antagonism of the effects of (+)-PD 128907 on midbrain 
dopamine neurons in rat brain slices by a selective D2 receptor antagonist L-741,626. 
Br J Pharmacol 119(7):1491-1497. 

23.Bradley SR, Standaert DG, Rhodes KJ, Rees HD, Testa CM, Levey AI, Conn PJ 
(1999) Immunohistochemical localization of subtype 4a metabotropic glutamate 
receptors in the rat and mouse basal ganglia. J Comp Neurol 407:33–46 

24.Brown, J.J. 1987. Morphology of labeled efferent fibers in the guinea pig cochlea. J. 
Comp. Neurol. 260, 605-618.  

25.Brownell, W.E., 1984. Microscopic observation of cochlear hair cell motility. Scan. 
Elect. Microsc. 3, 1401-1406.  

26.Brownell, W.E., Bader, C.R, Bertrand, D., Ribaupierre, y., 1985. Evoked mechanical  
responses of isolated cochlear hair cell. Science 227, 194-196.  

27.Buyukuysal RL, Mete B (1999) Anoxia-induced dopamine release from rat striatal 
slices: involvement of reverse transport mechanism. J Neurochem 72(4):1507-15. 

28.Cass WA, Gerhardt GA (1994) Direct in vivo evidence that D2 dopamine receptors 
can modulate dopamine uptake. Neurosci Lett 176(2):259-63. 

29.Chambers, H.F., Sande, M.A, 1996. Antimicrobial agents: The aminoglycosides. In: 
Goodman and Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. (9th ed.), editors: 
Hardman, J.G., Limbird, L.E., Molinoff, P.B., Ruddon, RW., Gilman, A.G., McGraw-
Hill, New York, pp. 1103-1121.  

 67



30.Choi, D.W., 1987. Ionic dependence of glutamate neurotoxicity in corticaI cell 
culture. J. Neurosci. 7, 369-379.  

31.L. Ciranna: Serotonin as a Modulator of Glutamate- and GABA-Mediated 
Neurotransmission: Implications in Physiological Functions and in Pathology Curr 
Neuropharmacol. 2006 April; 4(2): 101–114. 

32.Classen K, Gothert M, Schlicker E. Effects of DU 24565 (6-nitroquipazine) on 
serotoninergic and noradrenergic neurones of the rat brain and comparison with the 
effects of quipazine. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharm. 1984 Jun;326(3):198-202. 

33.Cole DC, Stock JR, Lennox WJ, Bernotas RC, Ellingboe JW, Boikess S, Coupet 
J, Smith DL, Leung L, Zhang GM, Kelly MF, Galante R, Huang P, Dawson LA, 
Marquis K, Rosenzweig-Lipson S, Beyer CE, Schechter LE. Discovery of N1-(6-
chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-sulfonyl)tryptamine as a potent, selective, and 
orally active 5-HT(6) receptor agonist. J.Med.Chem.2007. Nov 15;50(23):5535-8. 

34.Collingridge, G.I., Herron, C.E., Lester, A.J., 1988. Frequency-dependent N-methyl-
D-aspartate receptor-mediated synaptic transmission in rat hippocampus. J. Physiol. 
399, 301-312  

35.Corey, D.P., Hudspeth, AJ., 1979. Ionic basis of receptor potentials in a vertebrate 
hair cell. Nature 281,625-627  

36.d' Aldin, C., Eybalin, M., Puel, J.-L., Characon, G., Ladrech, S., Renard, N., Pujol, 
R., 1995. Synaptic connections and putative functions ofthe dopaminergic innrevation 
of the guinea pig cochlea. Eur. Arch. Otorhinolar. 252, 270-274. 

37.d' Aldin, C., Puel, J.-L., Leducq, R, Crambes, O., Eybalin, M., Pujol, R, 1995. Effect 
of a dopaminerg agonist in the ginea pig cochlea. Hear. Res. 90, 202-211. 

38.Dallos, P., 1985. Response characteristics of mammalian cochlear hair cells. J. 
Neurosci. 5, 1597-1608 

39.Dallos, P., HE, D.Z., Lin, X., Sziklai, I., Mehta, S, Evans, B.N., 1997. Acetylcholine, 
outer hair cell electromotility, and the cochlear amplifier. J. Neurosci. 17,2212-2226. 

40.David HN, Abraini JH (2001) Differential modulation of the D1-like- and D2-like 
dopamine receptor-induced locomotor responses by group II metabotropic glutamate 
receptors in the rat nucleus accumbens. Neuropharmacology 41(4): 454-463. 

41.Davis S, Brotchie J, Davies I (2002) Protection of striatal neurons by joint blockade 
of D1 and D2 receptor subtypes in an in vitro model of cerebral hypoxia. Exp Neurol 
176:229-236 

42.Dawson GR, N Collison, JR Atack (2005) Development of subtype selective 
GABAA modulators CNS Spectr 10: 21-27. 

43.Denk DM, Heinzl H, Franz P, Ehrenberger K (1997) Caroverine in tinnitus 
treatment. A placebo-controlled blind study. Acta Otolaryngol 117:825-830. 

44.Descarries, L; Audet, MA; Doucet, G; Garcia, S; Oleskevich, S; Seguela, P; 
Soghomonian, JJ; Watkins, KC. Morphology of central serotonin neurons. Brief review 
of quantified aspects of their distribution and ultrastructural relationships. Ann N Y Acad 
Sci. 1990;600:81–92. 

 68



45.Diaz-Cabiale Z, Vivo M, Del Arco A, O’Connor WT, Harte MK, Muller CE, 
Martinez E, Popolie P, Fuxe K, Ferre S (2002) Metabotropic glutamate mGlu5 receptor-
mediated modulation of the ventral striopallidal GABA pathway in rats. Interactions 
with adenosine A2A and dopamine D2 receptors. Neurosci Lett 324: 154–158. 

46.Dickinson SD, Sabeti J, Larson GA, Giardina K, Rubinstein M, Kelly MA, Grandy 
DK, Low MJ, Gerhardt GA, Zahniser NR (1999) Dopamine D2 receptor-deficient mice 
exhibit decreased dopamine transporter function but no changes in dopamine release in 
dorsal striatum. J Neurochem 72(1):148-56. 

47.Docherty, M., Bradford, H.F., Wu, J.-Y., 1987. Co-release of glutamate and aspartate 
from cholinergic and GABAergic synaptosomes: Nature 330~ 64-66.  

48.Drescher, M.J., Drescher, D.G., Medina, J.E., 1983. Effect of sound stimulation at 
several levels on concentrations of primary amines, including neurotransmitter 
candidates in perilymph of the guinea pig inner ear. J. Neurochem. 41, 309-320.  

49.Duan M, Agerman K, Ernfors P, Canlon B (2000) Complementary roles of 
neurotrophin 3 and a N-methyl-D-aspartate antagonist in the protection of noise and 
aminoglycoside-induced ototoxicity. Proc Natl Acad Sci USA 97:7597-7602. 

50.Dulon, D., Schacht, J., 1992. Motility of cochlear outer hair cells. Am. J. Otol. 13, 
108-112.  

51.Duvall, A.J., Wersall, J., 1964. Site of action of streptomycin upon inner ear sensory 
cells. Acta Otolaryngol. 57, 581-598.  

52.Ebert U, Ostwald J. Serotonin modulates auditory information processing in the 
cochlear nucleus of the rat. Neurosci Lett. 1992 Sep 28;145(1):51-4. 

53.Ehrenberger, K., Felix, D., 1991. Glutamate receptors in afferent cochlear 
neurotransmission in guinea pigs. Hear. Res. 52, 73-80.  

54.Ehrenberger K (2002) Clinical experience with Caroverine in inner ear disease. Adv 
Otorhinolaryngol 59:156-162. 

55.Egoyhen, A.B., Johnson, D.S., Boulter, D., Vetter, J., Heinemann, S., 1994. α9: An 
acetylcholine receptor with novel pharrnacological properties expressed in rat cochlear 
hair cells. Cell 79, 795-715.  

56.Erdő, S.; 1997. Excitátoros aminosavak. Iti: Humán farmakológia, szerk: Vizi, E.S., 
Medicina, Budapest; pp 196-202.  

57.Erulkar, S.D., 1989. Chemically mediated synaptic transmission. In: Basic 
Neurochemistry (4th ed.), editors: Siegel, G., Agranoff, B., Albers, R.W., Molinoff P., 
Raven Press, New York, pp 151-168.  

58.Eybalin, M., 1993. Neurotransmitters and neuromodulators of the mammalian 
cochlea. Physiol. Rev. 73, 309-373.  

59.Eybalin, M., Charachon, G., Renard; N., 1993. Dopaminergic lateral efferent 
innervation of the guinea-pig cochlea: immunoelectron microscopy of catecholarnine-
synthesizing enzymes and effect of 6-hydroxydopamine. Neuroscience. 54, 133-142. 

60.Eybalin, M., Cupo, A., Pujol, R., 1984. Met-enkephalin caracterization in the 
cochlea: high perforrnance liquid chomatography and immunoelectron microscopy. 

 69



Brail). Res. 305, 3 p-322.  

61.Eybalin, M., Pujol, R, 1983. A radioautographic study of [3H]L-glutamate and 
[3H]L-glutamine uptake in the guinea pig cochlea. Neuroscience. 9, 863-871. 

62.Eybalin, M., Pujol, R., 1989. Cochlear neuroactive substances. Arch. 
Otorhinolaryngol. 246, 228-234.  

63.Farber, J.L., 1990. The role of calcium in lethal cell injury. Chem. Res. Toxicol. 3, 
503-508.  

64.Felix, D., Ehrenberger, K., 1992. The efferenf modulation of marnmalian inner hair 
cell afferents. Hear. Res. 64, 1-5. 

65.Feenstra MGP, Botterbiom MHA, van Uum JFM (1998) Local Activation of 
Metabotropic Glutamate Receptors Inhibits the Handling-Induced Increased Release of 
Dopamine in the Nucleus Accumbens but Not that of Dopamine or Noradrenaline in the 
Prefrontal Cortex: Comparison with Inhibition of ionotropic Receptors. J Neurochem 
70: 1104-1113. 

66.Fex, J., Altschuler, RA., 1984. Glutamic acid decarboxylase immunoreactivity of 
olivocochlear neurons in the organ of Corti of guinea pig and rat. Hear. Res. 15, 123-
13L  

67.Fex, J., Mártin, M.R, 1980. Lack of effect of DL-aminoadipate, an excitatory amino 
acid antagonist, on cat auditory nerve responses to sounds. Neuropharmacology, 19, 
809-811.  

68.Fone KC, Topham IA. Alteration in 5-hydroxytryptamine agonist-induced behaviour 
following a corticosterone implant in adult rats. Pharmacol Biochem Behav. 2002 
Apr;71(4):815-23. 

69.Gáborján, A., Lendvai, B., Vizi, E.S., 1999. Neurochemical evidence of dopamine  
release by lateral olivocochlear efferents and its presynaptic modulation in guinea-pig 
cochlea. Neuroscience 90, 131-138.  

70.Gáborján, A., Vizi, E.S., 1999. Characterization of voltage dependent calcium 
channels on the lateral olivocochlear efferent fibers of guinea pig. Neurosci. Lett. 269, 
49-51.  

71.Gáborján A, Halmos Gy, Répássy G, Vizi ES. A new aspect of aminoglycoside ot 
otoxicity: impairment of cochlear dopamine release. Neuropharmacology and 
neurotoxicology. Vol 12 No 15 29 oct. 2001. 

72.Gáborján A, Halmos G, Répássy G, Vizi ES (2001) A new aspect of aminoglycoside 
ototoxicity: Impairment of cochlear dopamine release. Neuroreport 12(15): 3327-3330. 

73.Garthwaite, J., 1991. Glutamate, nitric oxide, and cell-cell signaling in the nervous 
system. Trends Neurosci. 14,60-67.  

74.Gil-Loyzaga, P., 1995. Neurotransmitters of the olivocochlear lateral efferent system: 
with an emphasis on dopamine. Acta Otolaryngol. 115,222-226.  

75.Gil-Loyzaga, P., Bartolomé, V., Vincente-Torres, M.A., Carricondo, F., 2000. 
Serotonergic innervation of the organ of Corti. Acta Otolaryngol., 120, 128-132. 

 70



76.Gil-Loyzaga, P., Pares-Herbute, N., 1989. HPLC detection of dopamine and 
noradrenaline in the cochlea of adult and developing rats. Dev. Brain Res. 48, 157-160.  

77.Gil-Loyzaga P, Bartolome MV, Vicente-Torres MA. Serotonergic innervation of the 
organ of Corti of the cat cochlea. Neuroreport. 1997 Nov 10;8(16):3519-22. 

78.Di Girolamo S, Napolitano B, Alessandrini M, Bruno E. Experimental and clinical 
aspects of the efferent auditory system.Acta Neurochir Suppl. 2007;97(Pt 2):419-24.  

79.Godfrey, D.A., Carter, J.A., Berger, S.J., Matschinsky, F.M., 1976. Levels of putative 
transmitter amino acids in the guinea pig cochlea., J. Histochem. Cytochem. 24, 468-
470.  

80.Guinan, JJ., 1996. Physiology of olivocochlear efferents. ~: The cochlea. editors: 
Dallos, P., Popper, A.N., Fay, RR, Springer, NewYork, pp 435-502.  

81.Gulley JM, Zahniser NR (2003) Rapid regulation of dopamine transporter function 
by substrates, blockers and presynaptic receptor ligands. Eur J Pharm. 479(1-3):139-52. 

82.Halmos Gy, A cochlea dopaminerg és glutamáterg transzmissziójának vizsgálata. 
Doktori értekezés, 2001. 

83.Halmos G, Gáborján A, Répássy G, Z Szabó L, Vizi ES (2000) Veratridine-evoked 
release of dopamine in guinea pig isolated cochlea. Hear Res 144(1-2): 89-96. 

84.Halmos G, Lendvai B, Gáborján A, Baranyi M, Z Szabó L, Csokonai VL (2002) 
Simultaneous measurement of glutamate and dopamine release from isolated guinea pig 
cochlea. Neurochem Int 40(4): 243-248. 

85.Halmos G, Gáborján A, Lendvai B, Zelles T, Vizi ES (2003) Interaction between 
dopaminergic and glutamatergic transmission in isolated guinea pig cochlea. ARO 
Abstracts 252. 

86.Halmos G, Doleviczényi Z, Répássy G, Kittel A, Vizi ES, Lendvai B, Zelles T (2005) 
D2 autoreceptor inhibition reveals oxygen-glucose deprivation induced release of 
dopamine in guinea-pig cochlea. Neuroscience 2005;132(3):801-9. 

87.Haruta, A., Matsuda, K., Tono, T., Komune, S., Matsubara, Á.,Usami, S.-L, 1998. 
Changes of perilymphatic glutamate and cochlear blood flow following ischaemia. 
Acta Otolaryngol. Suppl. 539, 44-47. 

88.Harsing LG. The pharmacology of the neurochemical transmission in the 
midbrain raphe nuclei of the rat. Curr Neuropharmacol. 2006 Oct;4(4):313-39. 

89.Hashimoto K, Goromaru T. Preparation of [3H]6-nitroquipazine, a potent and 
selective 5-hydroxytryptamine uptake inhibitor. Radioisotopes. 1990 Apr;39(4):168-9. 

90.Hawkins, J.E., 1973. Ototoxic mechanism. Audiology 12, 383.-393. 

91.Hoffman, D.W., Zamir, N., Rubio, J., Altschuler, RA., Fex, J., 1985. Proenkephalin 
and prodynorpfin-related neuropeptides in the cochlea. Hear. Res. 17,47-50. 

92.Holmann M, Heinemann S (1994) Cloned glutamate receptors. Annu Rev Neurosci 
17:31b 108.  

93.Hoyer D, Hannon JP, Martin GR. Molecular, pharmacological and functional 
diversity of 5-HT receptors. Pharmacol Biochem Behav. 2002 Apr;71(4):533-54. 

 71



Review. 

94.Hsiao, CF; Wu, N; Levine, MS; Chandler, SH. Development and serotonergic 
modulation of NMDA bursting in rat trigeminal motoneurons. J Neurophysiol. 
2002;87(3):1318–28.  

95.Hu G, Duffy P, Swanson C, Ghasemzadeh MB, Kalivas PW (1999) The regulation of 
dopamine transmission by metabotropic glutamate receptors. J Pharmacol Exp Ther 
289:412–416. 

96.Huthsped, A.J., 1983. Transduction and tuning by verebrate hair cells. Trends 
Neurosci. 6,366-369. 

97.Ikeda, K., Saito, Y., Nishiyama, A., Takasaka, T.,. 1991. Effects of pH on 
intracellular calcium levels in isolated cochlear outer hair celIs of guinea pigs. Am. J. 
Physiol. 261, C231-C236. 

98.Jäger, W., Goiny, M., Herrera-Marschitz, M., Brundin, L., Fransson, A., Canlon, B., 
2000. Noise-induced aspartate and glutamate efflux in the guinea pig cochlea and 
hearing loss. Exp. Brain Res. 134, 426-434. 

99.Janssen, R, Schweitzer, L., Jensen, K.F, 1991. Glutamate neurotoxicity in the 
developing rat cochlea: physiological and morphological approaches. Brain Res. 552, 
255-264  

100.Jennison; G.L., Bobbin, RP., 1985. Quinsqualate excites spiral ganglion neurons of 
the guinea pig. Hear. Res. 20, 261-265. 

101.Jennison, G.L., Bobbin, R.P., Thalmann, R, 1985. Potassium-induced release of 
endogeneous amino acids in the guineapig cochlea. J. Neurochem. 6, 18451853. 

102.Jennison, G.L.,Winbery, S" Bobbin, RP:,- 1986. Comparative actions of 
quinsqualate and N-methyl-D-aspartate excitatory amino acid agonists, on guinea pig 
cochlear potentials. Comp. Biochem. Physiol. C. 84,385-389. 

103.Kakigi, A, Hirakawa, H., Harel, N, Mount, RJ., Harrison RV., 1998. Basal cochlear 
lesions resuIt in increased amplitude of otoacoustic emissions.Audiol. Neurootol. 3, 
361-372.  

104.Karadaghy, AA, Lasak, J.M., Chomchai, J.S., Khan, K.M., Drescher, M.J., 
Drescher, D.G., 1997. Quantitative analysis of dopamine receptor messages in the mou 
se cochlea. Molec. Brain Res. 44, 151-156.  

105.Kemp,D.T., 1978. Stimulated acoustic emissions from within the human auditory 
system. J. Acoust. Soc. Arn. 64, 1386-1391.  

106.Khan M.J., Seidrnan, M.D., Quirk, W.S., Shivapuja,. RG., 2000. Effects of 
kynurenic acid as a glutarnate receptor antagonist in the guinea pig. Eur. Arch.  
Otorhinolaryngol. 257;177-181. 

107.Kim KW, Kim DC, Kim YH, Eun YA, Kim HI, Cho KP (1995) Ca2+-dependent and 
-independent mechanisms of ischaemia-evoked release of [3H]-dopamine from rat 
striatal slices. Clin Exp Pharmacol Physiol 22(4):301-2. 

108.Kiss, J.P., Vizi, E.S., 2001. Nitric oxide: a novel link betweensynaptic and 
nonsynaptic transmission.Trends Neurosci. 24, 211-215.  

 72



109.Kleinlogel, S., Oestreicher, E., Arnold, T., Ehrenberger, K., Felix, D., 1999. 
Metabotropic glutamate receptors group 1 are involved. in cochlear neurotransmission. 
Neuroreport 10, 1879-1882.  

110.Klepper A, Herbert H. Distribution and origin of noradrenergic and serotonergic 
fibers in the cochlear nucleus and inferior colliculus of the rat. Brain Res. 1991 Aug 
23;557(1-2):190-201. 

111.Kulagowski JJ, Broughton HB, Curtis NR, Mawer IM, Ridgill MP, Baker R, Emms 
F, Freedman SB, Marwood R, Patel S, Patel S, Ragan CI, Leeson PD (1996) 3-((4-(4-
Chlorophenyl)piperazin-1-yl)-methyl)-1H-pyrrolo-2,3-b-pyridine: an antagonist with 
high affinity and selectivity for the human dopamine D4 receptor. J Med Chem 1996 
May 10;39(10):1941-2. 

112.Kusakari; J.E., Arakawa, E., Rokugo, M., Ohyama, K.; Inarnura, M,,1984. Effect of 
kainic acid upon NI latency. Laryngoscope 94, 1365-1369.  

113.Kuwajima M, Hall RA, Aiba A, Smith Y (2004) Subcellular and subsynaptic 
localization of group I metabotropic glutamate receptors in the monkey subthalamic 
nucleus. J Comp Neurol 474:589–602 

114.Lacroix LP, Dawson LA, Hagan JJ, Heidbreder CA. 5-HT6 receptor antagonist SB-
271046 enhances extracellular levels of monoamines in the rat medial prefrontal cortex. 
Synapse. 2004 Feb;51(2):158-64.  

115.Lee BS, Chu S, Lee BC, Chi DY, Choe YS, Jeong KJ, Jin C. Syntheses and 
bindingaffinities of 6-nitroquipazine analogues for serotonin transporter.  Part 1. Bioorg 
Med Chem Lett. 2000 Jul 17;10(14):1559-62 

116.Lee JJ, Croucher MJ (2003) Actions of group I and group II metabotropic 
glutamate receptor ligands on 5-hydroxytryptamine release in the rat cerebral cortex in 
vivo: differential roles in the regulation of central serotonergic neurotransmission. 
Neuroscience 117:671–679  

117.Lendvai B, Sershen H, Lajtha A, Santha E, Baranyi M, Vizi ES (1996) Differential 
mechanisms involved in the effect of nicotinic agonists DMPP and lobeline to release 
[3H]5-HT from rat hippocampal slices. Neuropharmacology 35:1769-1777. 

118.Liberman, M.C., 1980. Efferent synapses in the inner hair cell area of the cat 
cochlea: an electron microscopic study of serial sections. Hear. Res. 3, 189-204. 

119.Liberman, M.C., 1982. Single-neuron labeling in the cat auditory nerve. Science 
216, 1239-1241. 

120.Liberman, M.C., Dodds, L.W., Pierce, S., 1990. Afferent and efferent innervation of 
the cat cochlea quantitative analysis with light and electron microscopy. J. Comp. 
Neurol. 301, 443-460.  

121.Lim, D.J., 1986. A review: effects of noise and ototoxic drugs at the cellular level in 
the cochlea. Am. J. Otolaryngol. 7, 73-99.  

122.Lin X, Chen S, Chen P (2000) Activation of metabotropic GABAB receptors 
inhibited glutamate responses in spiral ganglion neurons of mice. Neuroreport 11(5): 
957–961. 

B

 73



123.Lipton P (1999) Ischemic cell death in brain neurons. Physiol Rev 79:1431-1568. 

124.Littman, T., Bobbin, R.P., Fallon, M., Puel, J.-L., 1989. The quinoxalinediones 
DNQX, CNQX and two related congeners suppress hair cell-auditory nerve 
transmission. Hear. Res. 40, 45-54.  

125.López-González, M.A., Lucas, M., Delgado, F., Diaz, P., 1997: The production of 
free oxygen radicals and nitric oxide in the rat cochlea. Neurochem. Int. 33, 55-59.  

126.Maison SF, Adams JC, Liberman MC (2003) Olivocochlear innervation in the 
mouse: immunocytochemical maps, crossed versus uncrossed contributions, and 
transmitter colocalization. J Comp Neurol 455(3): 406-416. 

127.Malgrange B, Rigo JM, Lefebvre PP, Coucke P, Goffin F, Xhauflaire G, Belachew 
S, Van De Water TR, Moonen G (1997) Diazepam-insensitive GABAA receptors on 
postnatal spiral ganglion neurones in culture. Neuroreport 8, 591–596.  

128.Martényi, F., 1997. Dopamin. In: Rumán farmakológia, szerk:. Vizi, E.S., 
Medicina, Budapest, pp 179-184.  

129.Matsubara, A., Kawabata, Y., Takumi, Y., Usami,. S.-I., Shinkawa, R., Raruta, A., 
Matsuda, K., Tono, T., 1998. Quantitative immunogold cytochemistry reveals sources of 
glutamate release in inner ear ischaemia. Acta Otolaryngol. Suppl. 539,48-51. 

130.Mayer, M.L., Westbrook, G.L., 1987. Cellular mechanisms underlying excitotiycity. 
Trends Neurosci. 10,59-61.  

131.Meiergerd SM, Patterson TA, Schenk JO (1993) D2 receptors may modulate the 
function of the striatal transporter for dopamine: kinetic evidence from studies in vitro 
and in vivo. J Neurochem 61(2):764-7. 

132.Milusheva, E.A., Doda, M., Baranyi, M., Vizi, E.S., 1996. Effect of hypoxia and 
glucose deprivationon ATP level, adenylate energy charge o and [Ca2+]0-dependent and 
independent release of [3R]dopamine in rat striatal slices. Neurochem. Int. 28, 501-507. 

133.Mitchell SJ, Silver RA (2000) Glutamate spillover suppresses inhibition by 
activating presynaptic mGluRs. Nature 404:498–502. 

134.Mitchell ES, Neumaier JF. 5-HT6 receptors: a novel target for cognitive 
enhancement. Pharmacol Ther. 2005 Dec;108(3):320-33. Epub 2005 Jul 7. Review. 

135.Moldrich RX, Talebi A, Beart PM, Chapman AG, Meldrum BS (2001) The 
mGlu(2/3) agonist 2R,4R-4-aminopyrrolidine-2,4-dicarboxylate, is anti- and 
proconvulsant in DBA/2 mice. Neurosci Lett 299(1-2): 125-129. 

136.Moncada, S., Palmer, RM., Higgs, E.A., ,1991. Nitric oxide: physiology, 
pathophysiology, and pharmacology. Phapnacol. Rev. 43, 109-142. 

137.Monsma FJ Jr, Shen Y, Ward RP, Hamblin MW, Sibley DR. Cloning and expression 
of a novel serotonin receptor with high affinity for tricyclic psychotropic drugs. Mol 
Pharmacol. 1993 Mar;43(3):320-7.  

138.Mountain, D.C., 1980. Changes in endolymphatic potential. and crossed 
olivocochlear bundle stimulation alter cochlear mechanics. Science 210, 71-72. 

139.Morrison, D., SchindIer, RA., Wersall, J., 1975. Quantitative analysis of the afferent 

 74



innervation of the organ of Corti in guinea pig. Acta Otolaryngol. 79, 11-23. 

140.Nadol JB Jr.: Comparative anatomy of the cochlea and auditory nerve in mammals. 
Hear Re. 1988 Aug; 34(3):253-66. 

141.Nakanishi S, Nakjima Y, MasuM, Ueda Y, Nakahara K, Watanabe D, Yamaguchi S, 
Kaebata S, Okada M (1998) Glutamate recptors: brain function and signal transduction. 
Brain Res Brain Res Rev 26:230-235. 

142.Nicoletti F, Bruno V., Copani A, casabona G, Knöpfel T: Metabotropic glutamte 
receptors: A new target for therapy of neurodegenerative disorders? Trends neurosci 
1996; 19:267-271) 

143.Nicoletti F, Bruno V, Copani A, Casabona G, Knopfel T (1996) Metabotropic 
glutamate receptors: a new target for the therapy of neurodegenerative disorders? 
Trends Neurosci 19(7): 267-271.  

144.Niedzielski, A.S., Safieddine, S., Wenthold RJ., 1995. Expression of metabotropic   
glutamate receptors in inner ear afferent neurons and the organ of Corti. Assoc. Res. 
Otolaryngol. 19, 700. 

145.Niedzielski AS, Safieddine S, Wenthold RJ (1997) Molecular analysis of excitatory 
amino acid receptor expression in the cochlea. Audiol Neurootol 2(1-2): 79-91. 

146.Niedzielski AS, Wenthold RJ (1995) Expression of AMPA, kainate, and NMDA 
receptor subunits in cochlear and vestibular ganglia. J Neurosci 75(3): 2338-2353. 

147.Nomura, Y., 1976. Nerve fibers in the human organ of Corti. Acta Otolaryngol. 
82,317-324.  

148.Nordang, L., Oestreicher, E., Arnold, W., Anniko, M., 2000. Glutamate is the 
afferent neurotransmitter in the human cochlea. Acta Otolaryngol. 120, 359-362.  

149.Oestreicher, E., Arnold, W., Ehrenberger, K., Felix, D., 1997. Dopamine regulates 
the glutamatergic inner hair cell activity in guinea pigs. Hear. Res. 107, 46-52.  

150.Oestreicher E, Arnold W, Ehrenberger K, Felix D (1997) Dopamine regulates the 
glutamatergic inner hair cell activity in guinea pigs. Hear Res 107(1-2): 46-52. 

151.Oh CK, Drescher MJ, Hatfield JS, Drescher DG. Selective expression of serotonin 
receptor transcripts in the mammalian cochlea and its subdivisions.  Brain Res Mol 
Brain Res. 1999 Jun 18;70(1):135-40.  

152.Ohishi H, Ogawa-Meguro R, Shigemoto R, Kaneko T, Nakanishi S, Mizuno N 
(1994) Immunohistochemical localization of metabotropic glutamate receptors, 
mGluR2 and mGluR3, in rat cerebellar cortex. Neuron 13:55–66. 

153.Ohmori, H., 1996. Afferent and efferent synaptic transmission in hair cells. News 
Physiol. Sci. 11, 161-166.  

154.Okamoto, A., Tamura, T., Yokoyama, K., Kobayashi, N., Hasegawa, M., 1990. 
Effect of loud sound exposure on cochlear blood flow. Acta Otolaryngol. 109, 378-382.  

155.Otte, J., Schuknecht, H.F., Kerr, A.G., 1978. Ganglion cell populations in norm al 
and pathological human cochleae: Implication for cochlear implantation. Laryngoscope 
88, 1231-1246.  

 75



156.Pai, N., Zdanski, C.J., Gregory, C.W., Prazma, J., Carrasco, V., 1998. Sodium 
nitroprussid/nitric oxide causes apoptosis in spiral ganglion cells. Otolaryngol. Head 
Neck Surg. 119, 323-330.  

157.Parks, T.N., 2000. The AMPA receptors of auditory neurons. Hear. Res. 147, 77-9. 

158.Patuzzi, R, Robertson, D., 1988. Tuning in the mammalian cochlea. Physiol. Rev. 
68, 1009-1082.  

159.Pisani A, Bonsi P, Catania MV, Giuffrida R, Morari M, Marti M, Centonze D, 
Bernardi G, Kingston AE, Calabresi P (2002) Metabotropic glutamate 2 receptors 
modulate synaptic inputs and calcium signals in striatal cholinergic interneurons. J 
Neurosci 22:6176–6185 

160.Plassat JL, Amlaiky N, Hen R. Molecular cloning of a mammalian serotonin 
receptor that activates adenylate cyclase. Mol Pharmacol. 1993 Aug;44(2):229-36. 

161.Prezant, T. R., Agapian, J.V., Bohlman, M.C., Bu, X., Oztas, S., Qiu, W-Q, 
Cartopassi, G.A., Jaber, L., Rotter, J.I., Shohat, M., Fischel-Ghodsian, N., 1993. 
Mitochondrial ribosomal RNA mutattion associated with both antibiotic-induced and 
non-syndromic deafness. Nature Gen. 4, 289-294.  

162.Puel, J.-L., 1995. Chemical synaptic transmission in the cochlea. Prog. Neurobiol. 
47, 449-476.  

163.Puel, J.-L., Bobbin, RP., Fallon, M., 1988. An ipsilateral cochlear efferent loop 
protects the cochlea during intense sound exposure. Hear. Res. 37, 65-70.  

164.Puel, J.-L., Ladrech, S., Chabert, R, Pujol, R., Eybalin, M., 1991. 
Electrophysiological evidence for the presence of NMDA receptors in the guinea pig 
cochlea. Hear. Res. 51. 255-264.  

165.Puel, J.-L., Pujol, R, Ladrech, S:, Eybalin, M., 1991. α-amino-3-hydroxy-5- methyl-
4-isoxazole propionic acid (AMPA) electrophysiological and neurotoxic effects in the 
guinea pig cochlea. Neuroscience 45, 63-72.  

166.Puel, J.-L., Pujol, R, Tribillac, F., Ladrech, S., Eybalin, M., 1994. Excitatory amino 
acid antagonists protect cochlear auditory neurons from excitotoxicity. J. Comp Neurol. 
341, 241-256. 

167.Puel JL, Ruel J, Gervais d'Aldin C, Pujol R (1998) Excitotoxicity and repair of 
cochlear synapses after noise-trauma induced hearing loss. Neuroreport 9(9):2109-2114. 

168.Puel J-L, Ruel J, Guitton M, Wang J, Pujol R (2002) The inner hair cell synaptic 
complex: physiology, pharmacology and new therapeutic strategies. Audiol Neuro-Otol 
7:49-54. 

169.Pujol, R, 1994. Lateral and medial efferents: a double neurochemical mechanism to 
protect and regulate inner and outer hair cell function in the cochlea. Br. J. Audiol. 28, 
185-191.  

170.Pujol, R, Eybalin, M., Puel, J.-L., 1995. Recent advances in cochlear 
neurotransmission: physiology and pathophysiology. News Physiol. Sci. 10, 178- 183.  

171.Pujol, R, Lenoir, M., Robertson, D., Eybalin, M., Johnston, B.M., 1985. Kainic acid 
selectivity alters auditory dendrites connected with cochlear inner hair cells. Hear. Res. 

 76



18, 145-151. 

172.Pujol, R, Puel, J.-L., 1999. Excitotoxicity, synaptic repair, and functional recovery 
in the mammalian cochlea: a review of recent findings. Ann. N. Y. Acad. Sci. 884, 249-
254.  

173.Pujol, R, Puel, J.-L., d' Aldin, C.G., Eybalin, M., 1993. Pathophysiology of the 
glutamergic synapses in the cochlea. Acta Otolaryngol. 113,330-334. 

174.Pujol, R, Rebillard, G., Puel, J.-L., Lenoir, M., Eybalin, M., Decasens, M., 1990. 
Glutamate neurotoxicity in the cochlea: a possible consequence of ischaemic or anoxic 
conditions occuring in ageing. Acta Oto1aryngol. Suppl. 476, 32-36.  

175.Pujol R, Puel JL, Eybalin M (1992) Implication of non-NMDA and NMDA 
receptors in cochlear ischemia. Neuroreport 3(4): 299-302 

176.Pullan, L.M., Stumpo, RJ., Powel, RJ., Paschetto, K.A, Britt, M., 1992. Neomycin 
is an agonist at a polyamine site on the N-methyl-D-aspartate receptor. J. Neurochem. 
59, 2087-2093.  

177.Rasmussen, G.L., 1942. An efferent cochlear bundle. Anat. Rec. 82, 441. 

178.Robertson, D., 1983. Functional significance of dendritic swelling after loud sounds 
in the guinea pig cochlea. Hear. Res. 9, 263-278.  

179.Ruat M, Traiffort E, Leurs R, Tardivel-Lacombe J, Diaz J, Arrang JM, et al. 
Molecular cloning, characterization, and localization of a high-affinity serotonin 
receptor (5-HT7) activating cAMP formation. Proc Natl Acad Sci U S A. 1993 Sep 
15;90(18):8547-51. 

180.Ruat M, Traiffort E, Arrang JM, Tardivel-Lacombe J, Diaz J, Leurs R, et al. A novel 
rat serotonin (5-HT6) receptor: molecular cloning, localization and stimulation of 
cAMP accumulation. Biochem Biophys Res Commun. 1993 May 28;193(1):268-76. 

181.Ruel J, Nouvian R, Gervais d'Aldin C, Pujol R, Eybalin M, Puel JL (2001) 
Dopamine inhibition of auditory nerve activity in the adult mammalian cochlea. Eur J 
Neurosci 14(6): 977-986. 

182.Ryan, A.F., Schwartz, LR, 1984. Preferential glutamine uptake by cochlear hair 
cells: implications for the afferent cochlear transmitter. Brain Res. 290, 376-379.  

183.Rybak, L.P., 1986. Drug ototoxicity. Ann. Rev: Pharmacol. Toxico1.26, 79-99. 138. 

184.Safieddine, S., Prior, AM., Eybalin, M., 1997. Cholin acetyltransferase, glutamate 
decarboxylase thyrosine hydroxilase, calcitonin gene-related peptide and opioid 
peptides coexist in lateral efferent neurons of rat and guinea-pig. Eur. J.Neurosci. 9,356-
367. 

185.Safieddine S, Eybalin M (1992) Co-expression of NMDA and AMPAÏkainate 
receptors mRNAs in cochlear neurons. Neuroreport 3: 1145-1148. 

186.Safieddine S, Eybalin M (1995) Expression of mGluR1 alpha mRNA receptor in rat 
and guinea pig cochlear neurons. Neuroreport 7(1): 193-196. 

187.Safieddine S, Prior AM, Eybalin M (1997) Choline acetyltransferase, glutamate 
decarboxylase thyrosine hydroxilase, calcitonin gene-related peptide and opioid 

 77



peptides coexist in lateral efferent neurons of rat and guinea-pig. Eur J Neurosci 9:356-
367. 

188.Sahley, T.L., Nodar, R.H., 2001. A biochemical model of peripheral tinnitus. Hear. 
Res. 152, 43-54.  

189.Sanchez-Prieto, J., Gonzalez, P., 1988. Occurence of large Ca2+ -independent 
release of glutamate during anoxia in isolated nerve terminals (synaptosomes). J. 
Neurochem. 50, 1322-1324. 

190.Santha E, Sperlagh B, Zelles T, Zsilla G, Toth PT, Lendvai B, Baranyi M, Vizi ES 
(2000) Multiple cellular mechanisms mediate the effect of lobeline on the release of 
norepinephrine. J Pharmacol Exp Ther 294:302-307. 

191.Santi, P.A, 1988. Cochlear microanatomy and ultrastructure. In: Physiology of the 
ear, editors: Jahn, AF., Santos-Sacchi, J., Raven Press, New York, PP, 173-199. 

192.Santos-Sacchi, J., 1988. Cochlear physiology. In: Physiology of the ear, editors: 
Jahn, AF., Santos-Sacchi, J., Raven Press, New York, pp 271-293.  

193.Satake, M.; Liberman., M.C.,1996: Morphological subclasses of lateral 
olivocochlear terminals? Ultrastructural analysis of inner spiral bundle in cat and guinea 
pig. J. Comp. Neurol. 371, 621-632.  

194.Saunders, J.C, Dear,S.P., Schneider, M.E., 1985. The anatomical consequences of 
acoustic injury: A review and tutorial. J. Acoust. Soc. Am. 78, 833-860.  

195.Schacht, J., 1986. Molecular mechanisms of drug-induced hearing loss. Hear. Res. 
22, 297-304.  

196.Schacht, J., 1998. Aminoglycoside ototoxicity: prevention sight? Otolaryngol. Head 
Neck Surg. 118(5),674-677. 

197.Schechter LE, Smith DL, Li P, Lin Q, Rosenzweig-Lipson S, Robichaud A et al. 
WAY-466: pharmacological profile of a novel and selective 5-HT6 receptor agonist, Soc 
Neurosci Meet 394.11 (2004). 

198.Seidman MD, Quirk WS, Shirwany NA (1999) Mechanisms of alterations in the 
microcirculation of the cochlea. Ann NY Acad Sci 884:226-232. 

199.Selvadurai, D.K., Etheridge, S., Jones, P., Mulheran, M., Cook, J.A., 2000. 
Pharmacological protection of auditory function against noise and hypoxia with MK-
801. Clin. Otolaryngol. 25~ 570-576. 

200.Seren, M.S., Aldinio, C., Zanoni, R, Leon, A., Nicoletti, F., 1989. Stimulation of 
inositol phospholipid hydrolysis by excitatory amino acids is enhanced in brain slices 
from vulnerable regions after transient global ischemia. J. Neurochem. 53. 1700-1705. 

201.Serra, A., Grasso, D.L., Cocuzza, S., Trombetta,L, La Mantia I., 1999. Normal and 
altered cytoarchitecture of the inner ear. Ann. N. Y. Acad. Sci. 884,69-84.  

202.Sewell, W.F., 1996. Neurotransmitter and synaptic transmission. In: The cochlea. 
editors: Dallos, P., Popper, A.N., Fay, RR, Springer, New York, pp 503-533. 

203.Slepeczky, N.R, 1996. Structure of the mammalian cochlea. In: The cochlea. 
editors: Dallos, P., Popper, A.N., Fay, RR,1996, Springer, New York, pp 44-129.  

 78



204.Slepecky, N.B., Chamberlain S.C., 1982. Distribution and polarity of actin in the 
sensory cells of the chinchilla cochlea. Cell Tissue Res. 224, 15-24.  

205.Snyder, S.H., Bredt, D.S. 1992. Biologic roles of nitric oxide. Sci. Am. 266, 68-77. 

206.Sone, M., Schachern, P.A., Paparella, M.M., 1998. Loss of spiral ganglion cells as 
primary manifestation of aminoglycoside ototoxicity. Hear. Res.115, 217-223. 

207.Spoendlin. H., 1973. Innervation of the cochlear receptor. In: Basic mechanisms in 
hearing. editor: Moller, A., Academic Press, New York, pp 185-230.  

208.Spoendlin, H., 1981. Differentiation of cochlear afferent neurons. Acta Otolaryngol. 
91, 451-456. 

209.Spoendlin, H., 1988. Neural anatomy of the inner ear. In: Physiology of the ear, 
editors: Jahn, A..F., Santos-Sacchi, J., Raven Press, New York, pp 201-219. 

210.Spoendlin. H., Schrott, A., 1988. The spiral ganglion and the innervation of the 
human organ of Corti. Acta Otolaryngol. 105,403-410.  

211.Sziklai, I., Dallos, P., 1993. Acetylcholine controls the gain of the voltage-to-
movement converter in isolated outer hair cells. Acta Otolaryngol. 113,326-329.  

212.Sziklai, I., He, D.2., Dallos, P., 1996. Effect of acetylcholine and GABA on the 
transfer function of electromotílity in isolated outer hair cells. Hear. Res. 95, 87-99. 

213.Takumida, M., Anniko, M., 2001. birect evidence of nitric oxide production in the 
guinea pig organ of Corti. Acta Otolaryngol. 121,342-345.  

214.Tamaru Y, Nomura S, Mizuno N, Shigemoto R (2001) Distribution of metabotropic 
glutamate receptor mGluR3 in the mouse CNS:differential location relative to pre- and 
postsynaptic sites.Neuroscience 106:481–503  

215.Tamawa, 1., Vizi, E.S., 1998. 2,3-Benzodiazepine AMPA antagonists. Rest. Neurol. 
Neurosci. 13,41-57.  

216.Taylor DL, Diemel LT, Pocock JM (2003) Activation of microglial group III 
metabotropic glutamate receptors protects neurons against microglial neurotoxicity. J 
Neurosci 23:2150–2160. 

217.Taylor DL, Jones F, Kubota ES, Pocock JM (2005) Stimulation of microglial 
metabotropic glutamate receptor mGlu2 triggers tumor necrosis factor alpha-induced 
neurotoxicity in concert with microglial-derived Fas ligand. J Neurosci 25:2952–2964  

218.Thome, P.R., Nuttall, AL., 1987. LaserDoppler measurements of cochlear blood 
flow during loud sound exposure in the guinea pig. Hear. Res. 27, 1-10. 

219.Thome, P.R., Nuttall, A.L., 1989. Alterations in oxygenation of cochlear 
endo1ymph during loud sound exposure. Acta Otolaryngol. 107, 71-79. 

220.Toth K, Freund TF, Miles R (1997) Disinhibition of rat hippocampal pyramidal 
cells by GABAergic afferents from the septum. J Physiol. 500(2): 463-474. 

221.Vaatstra WJ, Deiman-Van Aalst WM, Eigeman L. Du 24565, a quipazine 
derivative, a potent selective serotonin uptake inhibitor. Eur J Pharmacol. 1981 Mar 
12;70(2):195-202. 

 79



222.Vass, Z., 1995. A cochlearis vérkeringés neurohumorális szabályozásának szerepe 
nagyothallás kialakulásában. Kandidátusi Értekezés.  

223.Vass, Z.; Bari, F., Jancsó, G., 1994. Possible involvment of capsaicin-sensitive 
sensory nerves in the regulation of cochlear blood flow in the guinea pig. Acta 
Otolaryngol. 114, 156-161.  

224.Vass, Z., Bari, F., Barzó, P., Czigner, J., 1992. A cochlea autoregulatios 
mechanizmusának vizsgálata laser-Dopplerrel. Fül-Orr-Gégegyógy. 38, 189-192.  

225.Vass, Z., Brechtelsbauer, P.R, Nuttall, A.L., Miller, J.M., 1995. Effect of 
endolympahtic hydrops on capsaicin evoked increase in cochlear blood flow. Acta 
Otolaryngol. 115, 754-758.  

226.Vass, Z., Nuttall, AL., Coleman, J.K.M., Miller, M., 1995. Capsaicin-induced 
release of substance P increases cochlear blood flow in the guinea pig. Hearing. Res. 89, 
86-92.  

227.Vass, Z., Nuttall, A.L., Miller, J.M., 1996. Az endotheliumtól fiiggő nitrogén 
monoxid vasoregulatiós szerepe a cochlea erek dilatatiós tónusának kialakításában. Fül-
Orr-Gégegyógy. 42, 123-130. 

228.Vass, 2., Nuttall, AL., Miller, J .M., 1996. A cochlea vazodilatációs tónus zavara 
kísérletesen létrehozott endolympha hydropsban. Fül-Orr-Gégegyógy; 42, 217-225. 

229.Vass, Z., Nuttall, AL., Miller, J.M., 1997. A. nitrogén monoxid végleges 
messzenger szerepének igazolása a cochlea keringésére, a capsaicin szenzitív primér 
szenzoros neuronokon keresztül. Fül-Orr-Gégegyógy. 43,25-32. 

230.Vass, Z., Susan, E.S., Nuttall, AL., Miller, J.M., Brechtelsbauer P.B., 1997. 
Trigeminal ganglion innervation of the cochlea- retrograde transport study. 
Neuroscience 79,605-615. 

231.Vass, Z., Susan, E.S., Nuttall, A.L., Miller, J.M., 1998. Direct evidence of 
trigeminal innervation of the cochlear blood vessels. Neuroscience 84, 559-567. 

232.Vicente-Torres A, Bartolome MV, Carricondo F, Esquifino A, Gil-Loyzaga P. HPLC 
detection of serotonin within the rat cochlea. Neuroreport. 1998 Nov 16;9(16):3699-
701. 

233.Vicente-Torres MA, Davila D, Bartolome MV, Carricondo F, Gil-Loyzaga P. 
Biochemical evidence for the presence of serotonin transporters in the rat cochlea. Hear 
Res. 2003 Aug;182(1-2):43-7. 

234.Vizi, ES., 1979. Presynaptic modulation of neurochemical neurotransmission. Prog. 
Neurobiol. 12, 181-290. 

235.Vizi, ES., 1984. Non-synaptic interaction between neurons. Wiley, Oxford. 

236.Vizi, ES., 2000. Role of high-affinity receptors and membrane transporters in 
nonsynaptic communication and drug action in the central nervous system. Pharmacol. 
Rev. 52, 63-89. 

237.Vizi, ES., Hársing, L.G. Jr., Zimányi, 1., Gaál, G., 1985. Release and turnover of 
NA in isolated median eminence: lack of negative feedback modulation. Neuroscience 
16, 907-916. 

 80



238.Vizi, ES., Mike, A., Tamawa, I., 1996. 2,3-Benzadiazepines (GYKI 52466 and 
analogs): negative allosteric modulators of AMPA receptors. CNS Drug Rev. 2, 91-126.  

239.Vizi ES (szerk.), Humán farmakológia,Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2. 
átdolg. Kiadás, 2002: 155-90, 

240.Vizi ES (1998) Different temperature dependence of carrier-mediated (cytoplasmic) 
and stimulus-evoked (exocytotic) release of transmitter: a simple method to separate the 
two types of release. Neurochem Int 33(4):359-66. 

241.Ward RP, Dorsa DM. Colocalization of serotonin receptor subtypes 5-HT2A, 5-
HT2C, and  5-HT6 with neuropeptides in rat striatum. J Comp Neurol. 1996 Jul 
1;370(3):405-14. 

242.Warr, W.B., 1975. Olivcocochlear and vestibular efferent neurons of the feline 
brainstem: Their location, morphology and number determined by retrograde axonal 
transport and acetylcholinesterase histochemistry. J. Comp. Neurol. 161, 159-182. 

243.Warr, W.B., Boche, J.B., Neely, S.T., 1997. Efferent innervation of the inner hair 
cell region: origins and terminations of two olivocochlear systems. Hear. Res. 108, 89-
111. 

244.Warr, W.B., Guinan, 1.J., 1979. Efferent innervation of the organ of Corti: Two 
separate systems. Brain Res. 173, 152-155. 

245.Weiner, N., Molinoff, P.B., 1989. Catecholamines. In: Basic neurochemistry (4th 
ed.), editors: Siegel, GJ., Agranoff, B.W., Albers, W.R, Molinoff, P.B., Raven Press, Y 
ew York, pp 233-251. 

246.WHO, 1997. Prevention of noise-induced hearing loss, Report of an informal 
consuItation. Geneva, 28-30 October 1997. 

247.WHO, 2005. Deafness and hearin impairment. Media centre/factsheets/fs300/en 

248.Wood, K.A, Youle, RJ., 1994. Apoptosis and free radicals. Ann. N. Y. Acad. Sci. 
738,400-407. 

249.Wu Q, Reith ME, Walker QD, Kuhn CM, Carroll FI, Garris PA (2002) Concurrent 
autoreceptor-mediated control of dopamine release and uptake during 
neurotransmission: an in vivo voltammetric study. J Neurosci 22(14):6272-81. 

250.Zelles T, Chernaeva L, Baranyi M, Deri Z, Adam-Vizi V, Vizi ES (1995) 
Transmitter release by non-receptor activation of the alpha-subunit of guanine 
nucleotide regulatory protein in rat striatal slices. J Neurosci Res 42(2):242-51. 

251.Zdanski, C.J., Carrasco, V., Johnson, K., Prazma, J., Pillsbury, H.C., 1998. 
Inhibition of nitric oxide synthase causes elevation of hearing tresholds. 
Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 119, 159-163. 

 81



XI. Saját közlemények 
 

1.Doleviczényi Z, Vizi ES, Gacsályi I, Pallagi K, Volk B, Hársing LG Jr, Halmos G, 
Lendvai B, Zelles T. 5-HT6/7 receptor antagonists facilitate dopamine release in the 
cochlea via a GABAergic disinhibitory mechanism. Neurochem Res. 2008 
Nov;33(11):2364-72. 

2.Doleviczényi Z, Halmos G, Répássy G, Vizi ES, Zelles T, Lendvai B. Cochlear 
dopamine release is modulated by group II metabotropic glutamate receptors via 
GABAergic neurotransmission.. Neurosci Lett. 2005 Sep 9;385(2):93-8. 

3.Halmos G, Doleviczényi Z, Répássy G, Kittel A, Vizi ES, Lendvai B, Zelles T. D2 
autoreceptor inhibition reveals oxygen-glucose deprivation-induced release of 
dopamine in guinea-pig cochlea. Neuroscience. 2005;132(3):801-9. 

4.Halmos G, Doleviczényi Z, Horváth T, Polony G, Vizi ES, Lendvai B, Zelles T. In 
vitro ischaemia hatása a cochlearis dopamin felszabadulásra. Fül-, orr-
,gégegyógyászat, 2006. 4. 245-252 

 

 82



XII. Köszönetnyilvánítás 

 

Köszönöm Dr. Vizi E. Szilveszter Professzor Úrnak, hogy a kutatómunkát lehetővé tette 

a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Gyógyszerkutatási Osztályán, valamint 

irányította és támogatta tevékenységemet. 

Kiemelt köszönetet mondanék témavezetőmnek, Dr. Lendvai Balázsnak elméleti és 

szakmai irányításáért, valamint értekezésem és közleményeim elkészülésében nyújtott 

segítségéért. Köszönetemet szeretném kifejezni Dr. Bauer Miklós Professzor Úrnak, aki 

a tudományos munkavégzés felé először irányított. Köszönöm Dr. Zelles Tibornak mind 

a gyakorlati, mind az elméleti tanácsait, segítségét. Köszönöm Dr. Halmos Györgynek a 

metodika megtanítását, illetve későbbiekben a közös munkát. Tischler Erikának és Őszi 

Juditnak a kísérleteim során nyújtott gyakorlati segítségért mondok köszönetet. 

Köszönet illeti Prof. Dr Kásler Miklós Főigazgatót és osztályvezetőimet dr. Remenár 

Éva, Dr Boér Andrást, Dr Rásonyi Kovács Pétert, hogy engedélyezték a kutatómunkám 

végzését, valamint a kollégáimat, hogy a napi betegellátásban helyettem is dolgoztak a 

Szt. László Kórház Fül-Orr-Gégeosztályán és az Országos Onkológiai Intézet Fej-

nyaksebészeti Osztályán. Komáromy Sándornak és Horváth Anikónak a dolgozat 

elkészülésénél nyújtott technikai segítségét köszönöm. 

Mindezek előtt köszönöm édesapámnak és édesanyámnak állandó támogatását, 

feleségemnek Mónikának, gyermekeimnek Leventének és Gergelynek, hogy biztos 

hátteret nyújtottak, valamint az egész családomnak a bíztatást, mely sokat jelentett a 

kutatómunkám végzésében. 

. 

 83



 

 84


	 
	 
	II. 2. 1. 2. Hallórostok 
	VIII. ÖSSZEFOGLALÁS 
	VIII. Summary 



