
Az agyi ischémia korai, intracelluláris 
történéseinek vizsgálata fluoreszcens képalkotó 

eljárások és in vitro ischémia modellek 
segítségével 

 
 
 

Doktori értekezés 
 
 
 

Dr. Fekete Ádám 
 
 
 

Semmelweis Egyetem 
Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola  

 

 
 
 

Témavezetı: Dr. Zelles Tibor tudományos fımunkatárs, Ph.D 
 

Hivatalos bírálók: Dr. Szökı Éva egyetemi tanár, C.Sc, D.Sc 
Dr. Jurányi Zsolt kutató fejlesztı farmakológus, Ph.D 

 
Szigorlati bizottság elnöke: Dr. Fürst Zsuzsanna egyetemi tanár, 

Ph.D, D.Sc 
Szigorlati bizottság tagjai: Dr. Füst György egyetemi tanár, Ph.D, 

D.Sc 
Dr. Világi Ildikó egyetemi docens, Ph.D 

 
Budapest 

2009 



 2 

1. Tartalomjegyzék 

1. Tartalomjegyzék .............................................................................................. 2 

2. Rövidítések jegyzéke........................................................................................ 4 

3. Bevezetés (irodalmi háttér).............................................................................. 6 

3.1. Az ischémiás sejthalál................................................................................. 8 

3.2. Iniciátorok az ischémia patomechanizmusában ........................................... 9 

3.3. Aktivátorok az ischémia patomechanizmusában: a Ca2+ hipotézis ............. 10 

3.4. A „forrás specificitás” hipotézis és az excitotoxicitás ................................ 12 

3.5. Az oxidatív és nitrozatív stressz hipotézis ................................................. 15 

3.5.1. A reaktív oxigén és nitrogén gyökök kémiája ................................... 17 

3.5.2. Az oxidatív és nitrozatív stresszel szembeni antioxidáns védelem..... 20 

3.5.3. A reaktív oxigén és nitrogén származékok képzıdése....................... 24 

3.5.4. Az ischémiás excitotoxicitás és az oxidatív és nitrozatív stressz ....... 26 

3.5.5. Az oxidatív és nitrozatív stressz sejtkárosító hatásai ......................... 28 

4. Célkitőzések ................................................................................................... 31 

4.1. A perzisztens Na+ beáramlás és az [Ca2+]i kapcsolatának vizsgálata .......... 31 

4.2. Az ischémiás excitotoxicitás következtében létrejövı ROS képzıdés tér- és 

idıbeliségének vizsgálata.......................................................................... 32 

5. Módszerek...................................................................................................... 34 

5.1. A preparátum kiválasztása ........................................................................ 34 

5.2. Az akut hippokampusz és striátum szelet .................................................. 35 

5.3. Az in vitro ischémia modellek................................................................... 36 

5.4. Az intracelluláris Ca2+ koncentráció mérése .............................................. 36 

5.5. Az intracelluláris Na+ koncentráció mérése ............................................... 37 

5.6. Elektrofiziológiai mérések ........................................................................ 38 

5.7. Az intracelluláris ROS mérése .................................................................. 39 

5.8. A szöveti duzzadás mérése........................................................................ 41 

5.9. A CM-H2DCFDA festék fluoreszcenciájának pH-érzékenysége................ 43 

5.10. Az sejtek életképességének mérése ........................................................... 43 

5.11. Az adatfeldolgozás és a statisztika ............................................................ 43 

5.12. Vegyületek és reagensek ........................................................................... 45 

6. Eredmények ................................................................................................... 46 



 3 

6.1. A perzisztens Na+ beáramlás és az [Ca2+]i növekedés kapcsolata............... 46 

6.1.1. A veratridin [Ca2+]i növekedést okoz a CA1 piramissejtekben .......... 46 

6.1.2. A veratridin akciós potenciál tüzelést vált ki és depolarizál .............. 48 

6.1.3. A veratridin perzisztens Na+ beáramlást hoz létre ............................. 48 

6.1.4. A veratridin által okozott Ca2+ beáramlás komponensei.................... 50 

6.2. Az intracelluláris ROS és az ischémiás excitotoxicitás kapcsolata ............. 55 

6.2.1. Az OGD, mint az ischémia in vitro modellje .................................... 55 

6.2.2. Nagy tér- és idıbeli felbontású ROS mérés akut agyszeletben .......... 57 

6.2.3. Az OGD réteg specifikus ROS szint növekedést vált ki az akut 

hippokampusz szeletekben ............................................................... 60 

6.2.4. Az OGD nem okoz mérhetı sejthalált a kísérlet idıtartama alatt ...... 64 

6.2.5. Az antioxidáns enzimek az OGD fázis alatt semlegesítik a ROS-t .... 65 

6.2.6. Az OGD által képzett ROS NMDA receptor és NOS függı.............. 65 

6.2.7. A rotenon O2˙
--ot és nem ONOO--et képez a striátumban ................. 68 

7. Megbeszélés.................................................................................................... 70 

7.1. Az in vitro ischémia modellek: a veratridin perfúzió és az OGD ............... 70 

7.2. A VGSC-inaktiváció gátlásának hatásai .................................................... 71 

7.3. A perzisztens Na+ beáramlás által kiváltott [Ca2+]i növekedés forrásai ...... 73 

7.4. A ROS méréssel kapcsolatos metodikai megfontolások............................. 76 

7.5. Az OGD által kiváltott ROS képzıdés térbeli és idıbeli mintázata ............ 79 

7.6. Az OGD által kiváltott ROS képzıdés mechanizmusa............................... 82 

7.7. Hogyan képzıdhet ROS, ha a ROS szubsztrát O2-t megvonjuk?................ 84 

7.8. Az antioxidáns enzim rendszer szerepe a ONOO- elleni védelemben......... 87 

7.9. Különbségek az ischémia és Parkinson-kór ROS profiljában..................... 88 

7.10. A VGSC-k és az NMDA receptorok az ischémia kezdetén........................ 89 

7.11. Az ischémia patomechanizmus hálózati modellje...................................... 91 

8. Következtetések ............................................................................................. 93 

9. Összefoglalás .................................................................................................. 96 

10. Summary........................................................................................................ 97 

11. Irodalomjegyzék ............................................................................................ 98 

12. Saját publikációk jegyzéke ...........................................................................121 

12.1. Disszertációhoz kapcsolódó közlemények................................................121 

12.2. Disszertációtól független közlemények ....................................................121 

13. Köszönetnyilvánítás ......................................................................................122 



 4 

 

2. Rövidítések jegyzéke 

ACSF:   arteficiális cerebrospinális folyadék 

[Ca2+]i:   intracelluláris Ca2+ koncentráció 

CICR:  Ca2+-indukálta Ca2+ felszabadulás 

CO3-˙:    karbonát gyök 

DG:    gyrus dentatus 

DHA:    dehidroaszkorbát 

DIC:    differenciál interferencia kontraszt 

eNOS:    endoteliális nitrogén monoxid szintáz 

ER:    endoplazmás retikulum 

fs:    elektromos téringerlés („field stimulation”) 

GPx:    glutation-peroxidáz 

GR:    glutation reduktáz 

GSH:    redukált glutation 

GSSG:   oxidált glutation 

H2O2:    hidrogén peroxid 

HOCl:    hipoklórossav 

iNOS:    indukálható nitrogén monoxid szintáz 

INa,P:   perzisztens Na+ áram 

INa,T:   tranziens Na+ áram 

L˙:    lipid gyökök 

LO˙/RO˙:  lipoxil gyök 

LOH:    aldehid 

LOO˙:    lipid peroxil gyök 

LOOH:   lipid hidroperoxid 

MAO:    monoamin oxidáz 

mNCX:  mitokondriális Na+-Ca2+ kicserélı 

mPTP:   „mitochondrial permeability transition pore” 

[Na+]i:    intracelluláris Na+ koncentráció 

NCX:    plazma membrán Na+-Ca2+ kicserélı 

NMDA-R:   N-metil-D-aszpartát receptor 
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nNOS:   neuronális nitrogén monoxid szintáz 

NO˙:    nitrogén monoxid 

NO2˙:    nitrogén dioxid 

NO2Tyr:   3-nitrotirozin 

O2:    molekuláris oxigén 

O2
˙-:    szuperoxid anion 

1O2:    szingulett oxigén 

OGD:    oxigén és glükóz megvonás 

OH˙:    hidroxil gyök 

ONOO-:   peroxinitrit 

ONOOH:   peroxinitritsav 

ONOOCO2
-:   nitroperoxikarbonát 

PDZ:    PSD95/SAP90, discs large, zonula occludentes-1 

pHi:    intracelluláris pH 

pO2:    O2 parciális nyomás 

PSD:    posztszinaptikus denzitás 

RNS:    reaktív nitrogén származékok 

ROI:    „regions of interest”, intenzitás mérésre kijelölt terület 

RO˙:   alkoxil gyök 

ROO˙:    peroxil gyök 

ROOH:   szerves hidroperoxid 

ROS:    reaktív oxigén származékok 

SE:    átlag szórása („standard error of the mean”) 

SG:    stratum granulosum 

SL:    stratum lacunosum 

SM:    stratum moleculare 

SOD:    szuperoxid diszmutáz 

SP:    stratum pyramidale 

SR:    stratum radiatum 

Tyr˙:    tirozil gyök 

VGCC:   feszültség-függı Ca2+ csatorna 

VGSC:   feszültség-függı Na+ csatorna 
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3. Bevezetés (irodalmi háttér) 

Doktori disszertációm az agyi ischémia, korai, celluláris patomechanizmusával 

kapcsolatos eredményeinket taglalja. A kórkép klinikumban használt elnevezése 

stroke, melyet a köznyelv „szélütés”-nek nevez. Lényege, hogy a nagy metabolikus 

aktivitással rendelkezı agy hirtelen nem kapja meg a szükséges mennyiségő, 

oxigénben (O2), glükózban és egyéb tápanyagokban gazdag artériás vért. A WHO 

(„World Health Organization”) a stroke-ot olyan agyi keringési zavarként definiálja, 

amely legalább 24 órán keresztül neurológiai deficitet okoz vagy 24 órán belül halálos 

kimenetelő. 

Az emberi agy többi szervhez viszonyított fokozott metabolizmusát jól mutatja, 

hogy miközben az emberi agy tömege a teljes testtömegnek mindössze 2,5 %-a, a szív 

ejekciós térfogatából 15 %-ban, a test teljes O2 és glükóz felhasználásából 20 %- és 

25 %-ban, vagyis a súlyarányánál jóval nagyobb mértékben részesül. Az emberi agy 

metabolizmusa az állatvilághoz képest is kiemelkedı, mert 3,5-szer nagyobb, mint 

más fıemlısöké.  

A speciális biokémiai tulajdonságokkal rendelkezı agyszövet (magas 

energiafelhasználás, alacsony anaerob kapacitás, minimális glükóz raktározás, a 

glükóz a fı energiaforrás) a tápanyag utánpótlás hirtelen bekövetkezı zavara esetén 

súlyosan károsodik. Az idegsejtek sajátos kapcsolatrendszere és intracelluláris 

jelátvivı mechanizmusai is jelentısen hozzájárulnak a károsodáshoz (Lee és mtsai, 

2000). Ezért a stroke átmeneti vagy tartós neurológiai eltéréseket, testi 

fogyatékosságot, akár halált is okozó sürgısségi állapot (halálozása: ∼30 %). A fejlett 

világban a második leggyakoribb halálok (10-12%), a felnıttkori testi 

fogyatékosságok egyik leggyakoribb okozója. A stroke az egészségügyi kiadások 4%-

áért tehetı felelıssé a fejlett, iparosodott államokban (Donnan és mtsai, 2008). Rizikó 

tényezıi közé olyan népbetegségek tartoznak, mint a magas vérnyomás, 

cukorbetegség, magas koleszterin szint, elhízás, alkoholizmus, dohányzás, pitvar 

fibrilláció. 

A stroke-nak két formáját különböztetik meg, az ischémiás (agylágyulás) és 

vérzéses stroke-ot (agyvérzés). Az elıbbinek a hátterében trombózis, embólia és 

szisztémás hipoperfúzió állhat. Az utóbbi esetben a vér betör az agyállományba, vagy 
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a koponya és az agy közötti térbe. A kialakuló hematóma összenyomja az agyszövetet 

és a tápláló ereket. 

Az epidemiológiai jellemzık és a súlyos kimenetel mellett a kórkép kutatásának a 

jelentıségét növeli, hogy nem rendelkezünk hatékony neuroprotektív gyógyszeres 

terápiával. A helyzetet jól jelzi a Lancet 2006. novemberi számában a Neuroprotekció 

vége („Neuroprotection: end of an area?”) címmel megjelent drámai hangú 

szerkesztıségi cikk. A cikk apropóját az adta, hogy egy újabb, klinikai kipróbálás 

fázisában lévı, kísérleti vegyületrıl derült ki hatástalansága. A statisztika szomorú: 

1000 vegyületrıl igazoltak laboratóriumi körülmények között neuroprotektív hatást, 

majd 114 vegyülettel klinikai kísérleteket is végeztek, de egy se bizonyult 

hatékonynak. Ennyi hiábavaló próbálkozás után a szerkesztıség szerint kérdéses, 

etikus-e és van-e értelme még pénzt áldozni olyan kísérletekre, amelyek nem 

kecsegtetnek neuroprotektív gyógyszer kifejlesztésének reményével (Editorial, 2006). 

Mi lehet az oka sok sikertelen klinikai vizsgálatnak? Öt fı okot lehet megnevezni. 

1. Idızítés. Míg a kísérletes állatmodellekben a neuroprotektív kezelések típusai a 

patomechanizmus fázisaihoz a lehetı legjobban illeszkednek (megfelelı idıablak), 

addig a humán kipróbálások során a stroke kezdete bizonytalan, ezért nem lehet 

biztosan tudni, az adott betegben, mely kezelés lenne a leghatékonyabb. 2. Kor és 

egyéb kockázati tényezık. A legtöbb kísérletes tanulmányt fiatal, egészséges állaton 

végezték el, pontosan szabályozott laboratóriumi körülmények között. Ezzel szemben 

a tipikus stroke-os beteg idıs és sok kockázati tényezıvel rendelkezik, ami bonyolítja 

a betegség lefolyását. 3. Anatómia. Az emberek és a rágcsálók agyának és 

érrendszerének anatómiája illetve mőködése között fontos eltérések vannak (a 

rágcsálóagy oxigén és glükóz metabolizmusa illetve vérkeringése nagyobb, mit a 

fıemlısöké, pl. a patkányagy esetében háromszorosa a humánnak; az emberi agy 

nagyobb és tagoltabb, mint a rágcsálóké; a mongol ugróegérben („gerbil”) a Willis-

kör (circulus Willisii) nem teljes, a jobb és bal oldal egymással nem kommunikál). 4. 

Hatásosság becslése. Emberben funkcionális pontozást („score”) használnak 3-6 

hónappal a stroke-ot követıen, míg állatokban a sérülés mértékét pontosabban meg 

tudják határozni speciális markerek kimutatásával és anatómiai vizsgálatokkal. 5. A 

gyógyszerek plazma koncentrációja és mellékhatások. Emberben az alkalmazott 

dózisok kisebbek, mert tipikusan alacsonyabb a súlyos mellékhatások 

toleranciaküszöbe, mint a rágcsálókban (Dirnagl és mtsai, 1999). 
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Az eddigi eredménytelenség azonban nem szabad, hogy eltántorítsa a kutatókat az 

ischémia vizsgálatától. A kórkép társadalmi jelentısége az ischémia 

patomechanizmusának alaposabban megértésére kell ösztönözzön.  

3.1. Az ischémiás sejthalál 

Klinikai tünetekben is manifesztálódó következménye az agyi ischémiának a 

sejthalál. A sejthalál olyan állapot, ahonnan a sejt számára már nincs visszatérés a 

normál morfológiájú és funkciójú állapotba („the point of no return”). Kritikus 

funkcionális és strukturális változás a membránpermeabilitás növekedése, a 

fehérjeszintézis gátlása, a mitokondriumok, a membrán lipidek, a DNS és a sejtváz 

károsodása, valamint a kináz és foszfatáz aktivitás tartós megváltozása (Lipton, 1999; 

Lee és mtsai, 2000). A „Mikor?” kérdés megválaszolásához még nincs elegendı 

ismeretünk, ha egyáltalán létezik rá pontos válasz. Az ischémia ugyanis egy sok 

komponenső kaszkád folyamatot indít el (Lipton, 1999), melyben változhat az 

összetevık súlya. Így például, a fokális ischémia központi régióiban („core”; mag), 

ahol a legsúlyosabb az oxigénhiány (anoxia, az agyi perfúzió a normál 20 %-a alá esik 

(Hossmann, 1994; Lee és mtsai, 2000)), kisebb a reaktív oxigén származékok szerepe 

(Solenski és mtsai, 1997), mint a széli részeken (penumbra), ahol a kollaterális 

keringésbıl a szövetek még némi O2-t és tápanyagot kapnak. További különbség, 

hogy a magban percekkel az ischémia kezdetét követıen tartós anoxiás depolarizáció 

fejlıdik ki, teljes bioenergetikai leállással, ion homeosztázis összeomlással és 

sejthalállal, amit soha nem követ repolarizáció (nekrózis), míg a penumbrában a 

sejtek az anoxiás depolarizációt követıen további energia felhasználás terhére 

repolarizálódni tudnak (apoptózis). A repolarizálódó sejtek a növekvı extracelluláris 

glutamát és K+ koncentráció hatására újra depolarizálódnak, és úgynevezett infarktus 

széli depolarizációk („peri-infarct depolarization”) jönnek létre, akár többször is egy 

óra alatt. Ezek az események 6-8 óráig is fennállhatnak, és ahogy nı a depolarizációk 

száma, úgy növekszik az infarktus mérete (Dirnagl és mtsai, 1999). 

Mivel a sejthalál pillanatát funkcionális vizsgálatokkal megállapítani jelenleg nem 

lehetséges, ezért a morfológiai jelekre hagyatkozunk a sejthalál állapotának a 

kimondásakor. A sejthalálnak három fı formája van: autofagocitózis, apoptózis és 

nekrózis. Az elsı kettı szabályozott módon következik be. Ezzel szemben a nekrózis 

mindig exogén támadás hatására történik. A nekrotikus sejthalálnak is két típusa van. 

Az egyik morfológiájára jellemzı, hogy a sejttest jellegzetesen duzzadt, kerek és 
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áttetszı, a nagy magban látszik a nukleolusz. Idıvel a halott sejt láthatatlanná válik. A 

másik forma jellemzıje a zsugorodás. A dendritfa megtartott, a sejttest két-dimenziós 

(a fókusz föl-le állításánál), a citoplazma áttetszı, a mag jól látható. Az egészséges 

sejt esetén ezzel szemben a mag nem látszik, a sejtmembrán sima és fényes, buborék, 

kis, kerek fogazottság nincs rajta, megjelenése (fókusz sík mozgatásakor) három-

dimenziós (Lipton, 1999; Moyer és Brown, 2007).  

3.2. Iniciátorok az ischémia patomechanizmusában 

Az ischémia pathomechanizmusát több szakaszra osztják. A kezdeti fázisban az 

oxigén és a glükóz (egyéb tápanyagok is) hiánya miatt a sejtek ATP szintje csökken 

(Milusheva és mtsai, 1996), leállnak az energiaigényes folyamatok, köztük a Na+-K+-

pumpa mőködése, ezért a sejtekben megnı az intracelluláris Na+ koncentráció 

([Na+]i), miközben a K+-ok a sejtekbıl kifelé mozognak. Az ideg- és gliasejtek nem 

képesek biztosítani normális nyugalmi membrán potenciáljukat és depolarizálódnak. 

A kezdeti, lassú membrán potenciál növekedést egy hirtelen és nagyfokú 

depolarizációs ugrás, majd egy plató fázis követi (Martin és mtsai, 1994; Muller és 

Somjen, 2000b; Wang és mtsai, 2000). (A Na+-K+-pumpa szerepét támasztja alá a 

membrán depolarizációban, hogy az ouabain, a pumpa specifikus gátlója, az 

ischémiás depolarizációra hasonlító depolarizációhoz vezet (Balestrino, 1995).) Na+ 

és Cl- beáramlás passzívan vizet von magával az intracelluláris térbe. A sejtek és az 

agyszövet megduzzad (agyödéma), ami az agyszövet károsodásának MRI és CT 

felvételeken is látható, korai jele (Dirnagl és mtsai, 1999). Az ischémia ezen kezdeti 

szakaszában szereplı, károsodáshoz vezetı folyamatokat elindító tényezıket (ATP, 

Na+, depolarizáció) iniciátoroknak (kezdeményezık) is szokták nevezni (Lipton, 

1999).  

Az ischémiás depolarizáció alatt az [Na+]i sokféle úton emelkedhet meg. Ezek 

közé tartozik 1, az ATP szint csökkenést követı Na+-K+ pumpa aktivitás csökkenés, 

2, a Na+ beáramlás a Na+-H+ kicserélın az intracelluláris savanyodást követıen, 3, a 

Na+ beáramlás nem szelektív kation csatornákon, 4, a Na+ beáramlás tetrodotoxin- 

(TTX) érzékeny feszültség-függı Na+ csatornákon; (Lysko és mtsai, 1994; 

Hammarstrom és Gage, 1998; Uchihashi és mtsai, 1998; Hammarstrom és Gage, 

2002; Banasiak és mtsai, 2004; Lipski és mtsai, 2006)). Az utóbbiak jelentıségét 

igazolja, hogy a feszültség-függı Na+ csatornák (VGSC; „voltage-gated Na+ 

channel”) gátlása, mind in vitro, mind in vivo ischémia modellekben, védı hatású volt 
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(Lynch és mtsai, 1995; Taylor és Meldrum, 1995; Urenjak és Obrenovitch, 1996; 

Banasiak és mtsai, 2004). 

Az excitábilis sejtek VGSC-inak alapvetı élettani funkciója az akciós potenciálok 

generálásában és terjedésében van. A idegsejtek depolarizációja során egy gyorsan 

aktiválódó és gyorsan inaktiválódó Na+ áram (INa,T) jön létre, melyet egy tartós 

(perzisztens), nem inaktiválódó Na+ áram követ (INa,P; (Llinas, 1988; French és mtsai, 

1990; Taylor, 1993; Lynch és mtsai, 1995; Bean, 2007). Mindkét Na+ áram TTX 

érzékeny  (Taylor, 1993; Bean, 2007), mőködésük feltehetıen egy 

elektrofiziológiailag egységes VGSC populáció különbözı kapuzási módjainak az 

eredménye (Alzheimer és mtsai, 1993; Crill, 1996). A INa,P jellemzıje, hogy 

amplitúdója kb. 1 %-a a INa,T amlitúdójának (French és mtsai, 1990; Hammarstrom és 

Gage, 1998), negatívabb membrán potenciálokon aktiválódik, mint a INa,T (-65 és -45 

mV között), és inaktivációja tartós depolarizáció során sem következik be 

(Hammarstrom és Gage, 2002; Bean, 2007). Bár a INa,P amplitúdója kicsi, mégis nagy 

a funkcionális jelentısége, különösen a küszöb alatti feszültség tartományokban 

(Stafstrom és mtsai, 1982; Stafstrom és mtsai, 1985; Bean, 2007). Erısíti a küszöb 

alatti depolarizációkat, és szerepet játszik az endogén, ritmusos mőködésekben és az 

akciós potenciál sorozatok generálásában (Taylor, 1993; Bean, 2007; Tazerart és 

mtsai, 2008). Jelenlétét leírtak a hippokampusz CA1 piramissejtjeiben és más agyi 

régiók idegsejtjeiben is (Llinas és Sugimori, 1980; Stafstrom és mtsai, 1982; French 

és mtsai, 1990).  

A INa,P fiziológiás szerepe mellett igazolták patológiás jelentıségét is (Stys és 

mtsai, 1992; Lynch és mtsai, 1995; Hammarstrom és Gage, 2002; Meisler és Kearney, 

2005; Stafstrom, 2007). Kimutatták hipoxiát követıen különbözı idegsejtek axonján 

és szómáján, köztük a hippokampusz CA1 piramissejtjein (Stys és mtsai, 1992; Lynch 

és mtsai, 1995; Hammarstrom és Gage, 1998). Igazolták, hogy az ischémia hatására 

fokozódik a INa,P (Hammarstrom és Gage, 1998) és csökken a INa,T (Cummins és 

mtsai, 1993; O'Reilly és mtsai, 1997). A INa,P szerepét mutatja, hogy a gátlószerei in 

vitro és in vivo ischémia modellekben is hatékonynak bizonyultak (Taylor és 

Meldrum, 1995). 

3.3.  Aktivátorok az ischémia patomechanizmusában: a Ca2+ hipotézis 

Az ischémia következı szakaszában az aktivátoroké a fıszerep. Az aktivátorok az 

ischémiás kaszkád további elemeit, a végrehajtó mechanizmusokat („perpetrator”, 
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direkt károsító hatás) hozzák mőködésbe. Az aktivátorok közé tartozik az 

intracelluláris Ca2+ koncentráció ([Ca2+]i) növekedése, a glutamát felszabadulása, az 

intracelluláris pH (pHi) csökkenése és az intracelluláris Zn2+ koncentráció 

növekedése. Az utóbbi kettıvel részletesebben nem foglalkozom. Annyit jegyeznék 

meg röviden, hogy jelentıségük a neurotoxicitásban nem elhanyagolható. Az 

intracelluláris Zn2+ szerepének kutatása az ischémia patomechanizmus egyre többet 

vizsgált területe (Choi és Koh, 1998; Stork és Li, 2006; Dietz és mtsai, 2008). 

A sejtkárosító hatások megértésében fontos elırelépés volt, amikor McLean és 

mtsai 1965-ben leírták, hogy a toxinok által károsított májban Ca2+-ok halmozódnak 

fel és feltételezték, hogy a Ca2+ homeosztázis zavara sejthalálhoz vezethet (McLean 

és mtsai, 1965). Schanne és mtsai 1979-ben közölték, hogy májsejttenyészetben 

különbözı toxinok csak extracelluláris Ca2+ jelenlétében okoznak sejthalált, 

hiányában nem. A Ca2+ beáramlást a „sejthalálhoz vezetı végsı közös út”-nak 

gondolták (Schanne és mtsai, 1979). A sejthalál Ca2+ hipotézisét Nicholson és mtsai 

1977-es kísérletei alapján (kisagyi anoxiában extracelluláris Ca2+ jut a sejtekbe) 

adaptálták az idegszövetre is (Nicholson és mtsai, 1977; Siesjo, 1981).  

Az intracelluláris Ca2+ jelátvivıje alapvetı sejtélettani funkcióknak (növekedés, 

differenciálódás, ingerelhetıség, exocitózis, szinaptikus aktivitás), melyek 

szubcelluláris tartományokban (domén) játszódnak le, lokálisan akár 100 µM-os 

nagyságrendő [Ca2+]i növekedés mellett (Naraghi és Neher, 1997; Rizzuto és Pozzan, 

2006). Az [Ca2+]i növekedésének a hajtóereje az intracelluláris és az extracelluláris tér 

közötti kémiai (négy nagyságrendnyi koncentráció különbség az intracelluláris 50-100 

nM és extracelluláris 1-2 mM között) és elektromos grádiens (intracelluláris tér 

negativitása kb. -70 mV). Ha az [Ca2+]i változások a mikrotartományokon 

túlterjednek,  károsak lehetnek, elısegíthetik az ischémiás sejthalált, ezért a sejt a 

Ca2+ homeosztázis pontos szabályozására törekszik. Az [Ca2+]i szabályozásában a 

következı folyamatok vesznek részt: Ca2+ beáramlás (feszültség- [VGCC] és 

receptor-függı Ca2+ csatornák); Ca2+ raktározás és Ca2+ pufferelés (mitokondriumok, 

endoplazmás retikulum [ER], Ca2+-kötı fehérjék); citoplazmatikus Ca2+ eltávolítás 

mechanizmusai (Na+-Ca2+ kicserélı a plazma membránban [NCX] és 

mitokondriumban [mNCX], ATP-függı Ca2+ pumpák a plazma membránban és az 

ER-ban). A kórós [Ca2+]i növekedésért felelıs mechanizmusokat a fiziológiás Ca2+ 

válaszok szabályozói között illetve azok megváltozott mőködésében kell keresnünk.  
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A magas [Ca2+]i sokféle Ca2+-függı folyamatot indít el, intracelluláris proteázokat 

(pl. kalpain), ATPázokat (pl. plazma membrán Ca2+-pumpa), lipázokat, 

endonukleázokat, protein kinázokat / foszfatázokat aktivál és elısegíti a reaktív 

oxigén származékok képzıdését (fokozódó mitokondrium mőködés; nitrogén 

monoxid szintáz, foszfolipáz A2 és xantin-oxidáz aktiváció) (Tymianski és Tator, 

1996; Besancon és mtsai, 2008; Fekete és mtsai, 2008; Grammer és mtsai, 2008).  

3.4. A „forrás specificitás” hipotézis és az excitotoxicitás 

Azonban a Ca2+ hipotézist egyre több bírálat érte. Többen kimutatták, hogy 

májsejtekben Ca2+ hiányában is ki lehetett váltani sejttoxicitást (Smith és mtsai, 1981; 

Fariss és mtsai, 1985) vagy a kémiai hipoxiát követı [Ca2+]i növekedést megelızték a 

sejt sérülésének a jelei (Lemasters és mtsai, 1987). Ezek a kritikák a Ca2+ szerepével 

kapcsolatban megjelentek a neurotoxicitás vizsgálatokban is (Dubinsky és Rothman, 

1991; Jurkowitz-Alexander és mtsai, 1992; Tymianski és mtsai, 1994; Li és mtsai, 

1996). Li és mtsai 1996-ban kimutatták, hogy hiperglikémiát követı ischémiában 

kisebb a Ca2+ válasz, mint normoglikémiát követıen, az elıbbiben mégis nagyobb 

vagy azonos mértékő volt az idegsejtek károsodása (Li és mtsai, 1996). Mindez jelezi, 

hogy az [Ca2+]i növekedés szerepe nem abszolút a neurotoxicitásban, az [Ca2+]i 

növekedés nem az „egyetlen végsı közös útvonal” és más tényezık is befolyásolják a 

neurodegenerációt. 

A „forrás specificitás” hipotézis a Ca2+ hipotézis kiegészítı hipotézise, mely 

annak ellentmondásaira keres választ. A „forrás specificitás” hipotézis kimondja, 

hogy nem a teljes [Ca2+]i növekedés a meghatározó a sejtkárosodásban, hanem az, 

hogy milyen mechanizmussal áramlik a sejtbe a Ca2+ (Sattler és Tymianski, 2000). 

Még a Ca2+ hipotézis felállítása elıtt Lucas és Newhouse felfedezte, hogy a fı 

excitátoros aminósav a glutamát hatékony neurotoxin a retina belsı idegsejt rétegében 

és fontos szerepe lehet a neurodegenerációban (Lucas és Newhouse, 1957). Ezeket az 

eredményeket ismételte meg Olney újszülött egereken glutamát és kainát szubkután 

beadásával (Olney, 1969; Rothman és Olney, 1995) és nevezte el a jelenséget 

excitotoxicitásnak. Az excitotoxicitás lényege, hogy az excitátoros aminosavak 

szelektív neuron degenerációt váltanak ki azokban az agyi régiókban, melyekben 

fiziológiásan is magas az excitátoros aminósav koncentrációja (excitotoxicitás 

hipotézis). A gliasejtek és az ezeket a területeket keresztezı axonok megırzöttek 

maradtak. Choi és mtsai 1987-ben (Choi, 1987; Choi és mtsai, 1987) a glutamát 



 13 

kétféle sejtkárosító hatását írták le. A kezdeti hatást (azonnali excitotoxicitás) Na+- 

illetve Cl--függınek találták. A késıi sejtkárosodás (késleltetett sejthalál, késıi 

excitotoxicitás) ellenben a csak Ca2+ jelenlétében alakult ki. Mindkét komponensre 

jellemzı volt, hogy önmagában is képes volt irreverzibilis sejtkárosodást okozni, 

azonban kisebb glutamát koncentrációk mellett a neurotoxicitás Ca2+-függı, 

késleltetett komponense vált dominánssá. Igazolták az excitotoxicitás jelenlétét in 

vitro idegsejt tenyészeten (Choi, 1987; Choi és mtsai, 1987) és agyszeletben (Zhang 

és Lipton, 1999) illetve in vivo körülmények között is (Simon és mtsai, 1984; Gill és 

mtsai, 1987; Church és mtsai, 1988; Wahlestedt és mtsai, 1993). A fentiekbıl 

egyértelmően következik, hogy a glutamát kiváló jelöltje a forrás specificitás 

hipotézisnek. A következıkben bemutatom tömören a glutamát neurotranszmissziót 

és jelentıségét az ischémiában.  

A glutamát a központi idegrendszer fı excitátoros neurotranszmittere, 

megtalálható a glutamaterg neuronokban és a gliasejtekben. A glutamaterg idegsejtek 

citoplazmájában a glutamát koncentráció eléri az 5 mM-t, a vezikulákban a 100 mM-t. 

A glutamát hatás terminálásában szereplı gliasejtek citoplazmájukban 2-3 mM 

glutamátot tartalmaznak (Nedergaard és mtsai, 2002). In vitro akut hippokampusz 

szeletben az extracelluláris glutamát koncentrációt 30 nM-nak becsülték 25oC-on, 80 

nM-nak 35oC-on (Cavelier és Attwell, 2005). In vivo mikrodialízis kísérletekben 

azonban jóval magasabbnak, ∼1-4 µM-nak mérték az extracelluláris glutamát 

koncentrációt (Benveniste és mtsai, 1984; Hagberg és mtsai, 1985; Phillis és mtsai, 

1994; Takagi és mtsai, 1994; Wahl és mtsai, 1994; Herrera-Marschitz és mtsai, 1996), 

ami ischémia hatására akár 20 µM fölé is emelkedhet (Takagi és mtsai, 1994; Wahl és 

mtsai, 1994; Nedergaard és mtsai, 2002). 

A glutamát a neuronokból és gliasejtekbıl többféle útvonalon juthat ki az 

extracelluláris térbe. 1. Depolarizáció során a glutamát felszabadulhat vezikulárisan, 

Ca2+-függı exocitózissal. 2. A megemelkedett [Na+]i hatására megfordulhat a Na+-

függı glutamát transzporter, és így Na+-t és glutamátot visz ki a sejtekbıl (Rossi és 

mtsai, 2000). 3. A Na+ és Cl- beáramlás által kiváltott sejtduzzadás Ca2+-függı módon 

kinyithatja az asztrocitákon a térfogat-érzékeny szerves anion csatornákat („volume-

sensitive organic anion channels”, VSOAC), amelyeken keresztül glutamát és más 

anionok távozhatnak az extracelluláris térbe (Kimelberg és mtsai, 1990; Basarsky és 

mtsai, 1999; Eggermont és mtsai, 2001; Camacho és mtsai, 2006). 4. A nagy 
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pórusátmérıjő P2X7 receptorok ATP jelenlétében glutamát felszabadulást okozhatnak 

(Sperlagh és mtsai, 2002; Duan és mtsai, 2003; Sperlagh és mtsai, 2006). 5. Semleges 

és töltéssel rendelkezı aminósavak a kettıs lipid rétegen, passzív diffúzióval is át 

tudnak hatolni. (Chakrabarti és Deamer, 1992). A glutamát felszabadulása az 

ischémia kezdetét követıen perceken belül megkezdıdik (Benveniste és mtsai, 1984; 

Takagi és mtsai, 1994; Wahl és mtsai, 1994), a felszabaduló glutamát fı forrása 

valószínőleg a hımérséklet és Na+-függı glutamát transzporter megfordulása (Vizi és 

Sperlagh, 1999; Rossi és mtsai, 2000; Sperlagh és mtsai, 2007).  

A glutamát hatását 3 féle ionotróp és 8 féle metabotróp (mGluR1-8) glutamát 

receptoron fejti ki. Ionotróp receptorai az NMDA (N-metil-D-aszpartát), az AMPA 

(alfa-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol propionát) és a kainát receptorok. Röviddel 

a glutamát jelentıségének a felfedezése után igazolták, hogy az NMDA típusú 

glutamát receptor (NMDA-R) szelektív gátlása a nem NMDA típusú glutamát 

receptorokhoz képest fokozottan neuroprotektív az ischémiás károsodással szemben 

(Simon és mtsai, 1984; Abele és mtsai, 1990). Az ionotróp receptorok közti 

különbséget mutatja, hogy már 3-5 perces NMDA adás sejtpusztulást okoz kérgi 

idegsejt tenyészeten (Choi és mtsai, 1987), míg a szaturáló kainát koncentráció csak 

órák múlva vált ki hasonló hatást (Lee és mtsai, 2000). Bár mára a Gq fehérjén 

keresztül IP3 és DAG képzıdéshez kapcsolódó, I. csoportú metabotróp glutamát 

receptorokat (mGluR1 és 5) is kapcsolatba hozták az excitotoxicitással, mégis azt 

gondolják, hogy az ionotróp glutamát receptoroknak nagyobb a jelentıségük 

(Arundine és Tymianski, 2003). A II. (mGluR2 és 3) és III. (mGluR4 és 6-8) csoportú 

metabotróp glutamát receptoroknak (mőködésük Gi és cAMP modulációhoz 

kapcsolódik) inkább neuroprotektív hatást tulajdonítanak (Henrich-Noack és mtsai, 

2000; Makarewicz és mtsai, 2006). 

Ischémia alatt a megforduló glutamát transzporterek nemcsak extra mennyiségő 

glutamát felszabadulását okozzák, hanem gátolják a felszabaduló glutamát 

eltávolítását is. A felszabaduló glutamát hatását a nemszinaptikusan 

(extraszinaptikusan) elhelyezkedı, a szinaptikus glutamát receptorokhoz képest nagy 

affinitású és neurotoxikus glutamát receptorokon is kifejti (Hardingham és mtsai, 

2002; Soriano és mtsai, 2006). Vagyis a nemszinaptikus glutamát hatás fokozottabbá 

válik (Yamakura és Shimoji, 1999; Vizi és Mike, 2006). Ezt támasztja alá, hogy a 

hippokampuszban nemszinaptikusan elıforduló NR2D alegység tartalmú NMDA-R 

glutamát (EC50,NR2A = 1,7 µM; EC50,NR2D=0,4 µM) és glicin affinitása (EC50,NR2A = 2,1 
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µM; EC50,NR2D = 0,1 µM) nagyobb, Mg2+ érzékenysége kisebb, mint az elsısorban 

szinaptikus elhelyezkedéső NR2A alegység tartalmú NMDA-R-é. Az NR2B tartalmú 

NMDA-R dominánsan nemszinaptikus lokalizációjú, EC50 értékei az NR2D alegység 

tartalmú NMDA-R-éhoz hasonló, 0,8 és 0,3 µM glutamátra illetve glicinre 

vonatkozóan (Yamakura és Shimoji, 1999). Az elmélet jelentıségét növeli Hardigham 

és mtsai 2002-es munkája, amely szerint a nemszinaptikus NMDA-R-ok aktivációja 

neurotoxikus a CREB („cAMP response element binding protein”) aktivitás és BDNF 

expresszió gátlásán keresztül, míg a szinaptikus NMDA-R-ok stimulálása a fenti 

szignalizációs útvonalat aktiválja és antiapoptotikus hatású (Hardingham és mtsai, 

2002; Soriano és mtsai, 2006). Jelenleg a gyógyszerkutatások középpontjában a 

szelektív NR2B antagonisták vizsgálata áll. 

Bár az extracelluláris, nemszinaptikus glutamát koncentráció az excitotoxicitásban 

kulcsszerepet játszik, az elmélet hiányos a következı pontokon (Coyle és Puttfarcken, 

1993). 1. A glutamát receptor denzitás gyengén korrelál a neuronális érzékenységgel. 

2. Bár a glutamát receptorok jelen vannak az axonon és a terminálison, a direkt 

degeneratív válaszok mégsem fejlıdnek ki rajtuk (Conti és mtsai, 1999). 3. A 

glutamaterg beidegzéső agyi régiók deafferentációja gyengíti a kainát és az NMDA 

receptor agonisták neurotoxikus hatását. 4. A glutamát receptorok aktivációját 

követıen a neurodegeneráció sokszor csak órák múlva fejlıdik ki (késleltetett 

sejthalál). Ezek a megfigyelések a forrás specificitás hipotézis további részleteit tárták 

föl. Eszerint a posztreceptoriális mechanizmusok, melyek a glutamát receptorokhoz 

kolokalizáltan, a glutamát receptor aktiváció és a neurodegeneráció között játszódnak 

le, lennének felelısek az excitotoxicitásért (Sattler és Tymianski, 2000). 

3.5. Az oxidatív és nitrozatív stressz hipotézis 

Az oxidatív és nitrozatív stressz hipotézise szerint a Ca2+ dereguláció, a glutamát 

receptor aktiváció és a sejthalál közötti kapcsolatot a redox folyamatok zavara 

(oxidatív és nitrozatív stressz) okozza (Chinopoulos és mtsai, 2000). Redox 

folyamatoknak nevezzük azokat a kémiai reakciókat, melyek az oxidációs szám 

megváltozásával járnak. Ezekben a folyamatokban az egyik reakció partner felvesz, a 

másik pedig lead elektronokat. Az elektront vesztı partner oxidálódik, oxidációs 

száma nı. Ezek a reakciópartnerek a redukáló szerek. Az elektront felvevı partner 

redukálódik, oxidációs száma csökken. Ezek az oxidáló szerek. Ha a sejtben az 

oxidációs és a redukciós (antioxidáns kapacitás) folyamatok egyensúlya megbomlik, 
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oxidatív és / vagy nitrozatív stresszrıl beszélünk (Turrens, 2003). Az oxidatív és 

nitrozatív stresszre jellemzı fokozódó jelleg a késleltetett és progresszív 

sejtkárosodást jól magyarázhatja. 

Az oxidatív és nitrozatív stressz kémiai meghatározói a reaktív oxigén és nitrogén 

származék (ROS ill. RNS). A ROS fogalma a molekuláris oxigén (O2) minden 

részlegesen redukált, erısen reakcióképes metabolitját, míg az RNS a nitrogén 

monoxid (NO˙) és minden oxidáló hatású származékát foglalja magába.  

 
 

Szabad gyökök 
 

 

Nem szabad gyök oxidálószerek 
 

 

ROS 

szuperoxid anion (O2
˙-) 

hidroxil gyök, (OH˙) 
szingulett oxigén (1O2) 

alkoxil gyök (RO˙) 
peroxil gyök (ROO˙) 

karbonát gyök (CO3
-˙) 

 

 

ROS 

hidrogén peroxid (H2O2) 
szerves hidroperoxid (ROOH) 

hipoklórossav (HOCl) 
nitroperoxikarbonát (ONOOCO2

-) 

 

RNS 

nitrogén monoxid (NO˙) 
nitrogén dioxid (NO2˙) 

 

RNS 
nitrozil kation (NO+) 
nitroxil anion (NO-) 

peroxinitrit (ONOO-) 
peroxinitrátos sav (ONOOH) 

 
 

1. táblázat.  

A fontosabb szabad gyök és nem szabad gyök tulajdonságokkal rendelkezı 
ROS/RNS-ek csoportosítása (Halliwell, 2006). 

 

A ROS/RNS-ek többsége egyben szabad gyök is, de nem minden esetben. Szabad 

gyöknek nevezzük azokat az atom vagy molekula származékokat, melyek  egy vagy 

több párosítatlan elektront tartalmaznak valamelyik molekula orbitáljukon és képesek 

hosszabb-rövidebb idıtartamú önálló létezésre (Turrens, 2003). Ennek megfelelıen a 

H2O2, melynek nincs párosítatlan elektronja, nem szabad gyök, viszont ROS (1. 

táblázat). 

A disszertáció következı fejezetei a ROS/RNS-ek kémiáját, képzıdését, 

átalakulását, eliminációját mutatják be. Az 1. ábra tömör összefoglalás formájában 

segíti a disszertáció oxidatív stresszel foglalkozó részeinek megértését és megmutatja, 

hogy az általunk használt festékek, mely ROS/RNS-ekre érzékenyek. 
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3.5.1. A reaktív oxigén és nitrogén gyökök kémiája  

Az O2 nyugalmi állapotban maga is egy kettıs gyök, mert a külsı molekula héjon két 

darab párosítatlan elektront tartalmaz. Ezt hívjuk triplet állapotnak is. A két 

párosítatlan elektronnak azonos a spinje és az O2 nem túl reaktív. Ha a két elektront 

gerjesztjük és megváltozik a spinjük (ellentétes lesz), egy erıs oxidálószer a szingulett 

oxigén (1O2) jön létre. A 1O2 gyorsan képes reagálni más elektron párokkal, 

különösen, ha kettıs kötés alkotóiról van szó (Turrens, 2003). 

Az O2 teljes redukciójához 4 elektron és 4 H+ felvételére van szükség, miközben 2 

H2O képzıdik. A H2O képzıdés helye a mitokondrium elektron transzport lánc IV. 

komplexének mátrix felé nézı felszíne. Ha csak egy elektron kerül az O2-re (nem csak 

a IV. komplexen történhet), akkor szuperoxid anion (O2˙
-) képzıdésrıl beszélünk (1. 

ábra). A O2˙
- vizes oldatban instabil, környezetével gyorsan reakcióba lép. Ha a O2˙

- 

elektront vesz fel és protonálódik, akkor spontán diszmutációról beszélünk. Ennek 

során a membrán permeábilis hidrogén peroxid (H2O2) képzıdik. A folyamat (pH = 

7.4) relatíve lassú (k = 5 x 105 M-1s-1; 1. egyenlet). Ezt katalizálja (k = 1,6 x 109 M-1s-

1) a szuperoxid diszmutáz (SOD) enzim 104-szeres sebességnövekedés mellett (1. 

ábra; (Fielden és mtsai, 1974; Fridovich, 1995; Wolin, 2000)). 

O2˙
- + O2˙

- + 2H+ → H2O2 + O2       (1.). 

A mitokondrium intermembrán terére (mitokondrium belsı és külsı membránja 

között) jellemzı savas pH hatására a O2˙
- spontán protonálódása felgyorsul (pKa = 

4,7; (Fridovich, 1989)). A H2O2 intramitokondriális „steady state” (képzı és 

eliminációs mechanizmusok egyensúlyából számolt) koncentrációja 5 nM (Cadenas 

és Davies, 2000), mások 1-100 nM közötti értékre becsülik (Chance és mtsai, 1979). 

In vivo mikrodialízis eredmények szerint a striátum nyugalmi H2O2 koncentrációja 

22-28 µM, míg az ischémiát 100, a reoxigenizációt 150 µM-os H2O2 koncentráció 

jellemzi (Hyslop és mtsai, 1995). 

A O2˙
- képzıdése csak kisebb mértékő H2O2 képzıdéshez vezet, ha párhuzamosan 

nitrogén monoxid (NO˙) is jelen van a rendszerben. A NO˙ és a O2˙
- reakciójának a 

sebessége ugyanis 3-12-szer nagyobb, mint a SOD által katalizált reakcióé (4,3 x 109 

M-1s-1 (Goldstein és Czapski, 1995); 6,7 x 109 M-1s-1 (Huie és Padmaja, 1993); 1,9 x 

1010 M-1s-1 (Kissner és mtsai, 1997)). Ezért a NO˙ a SOD-dal versenyez, képes 
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1. ábra 
A ROS/RNS-k intracelluláris képzıdése, átalakulása, eliminációja és az általunk használt 
ROS festékek érzékenysége. Az intracelluláris ROS képzés a nitrogén monoxid (NO˙) és a 
szuperoxid (O2˙-) képzıdés útvonalain indul el. A O2˙- forrása a mitokondriális elektron 
transzport lánc (elektron t. l.), a ciklooxigenáz (COX), a xantin oxidáz (XO) és a NADH-
oxidáz (NADH-ox). A O2˙- hidrogén peroxiddá (H2O2) diszmutálódik, majd a H2O2 elbomlik 

az igen reaktív hidroxil gyökké (OH˙) vagy vízzé. A NO˙-ot az idegsejtekben az NMDA 
receptor (NMDA-R) nyitását követıen aktiválódó neuronális nitrogén monoxid szintáz 
(nNOS), endotélsejtekben az endoteliális NOS, immunsejtekben az indukálható NOS termeli. 
Ha a sejtben O2˙- és NO˙ is jelen van, nagy valószínőséggel peroxinitrit (ONOO-), a ONOO--

bıl pedig OH˙ vagy nitroperoxikarbonát (ONOOCO2
-) képzıdik. A CM-H2DCFDA a zöld, a 

HEt a piros kerettel jelölt ROS-okra érzékeny. A katalitikus reakciók kék, a ROS/RNS-ek 
piros színőek. MnSOD: mangán szuperoxid diszmutáz; CuZnSOD: réz-cink szuperoxid 
diszmutáz; GPx: glutation peroxidáz; GR: glutation reduktáz; VDAC: feszültség-függı anion 
csatorna; GSH: redukált glutation; GSSG: oxidált glutation. 
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elvonni a O2˙
--t és így az erıs oxidálószer, a peroxinitrit (ONOO-) jön létre (1. ábra). 

Az agyban, in vivo, elektródával mért nyugalmi NO˙ koncentráció < 10 nM (Malinski 

és mtsai, 1993). Ezt az alacsony értéket támasztja alá, hogy a NO˙ által közvetített 

artéria relaxáció ED50 illetve EC50 értéke 3,7 és 10-13 nM (Flitney és mtsai, 1996; 

Carter és mtsai, 1997), továbbá az, hogy kisagyi sejtekben NO˙ által kiváltott cGMP 

képzés EC50 értéke 2 nM (Griffiths és Garthwaite, 2001). 100 pM NO˙ már éppen 

detektálható választ tud eredményezni (Flitney és mtsai, 1996). Az ischémiás NO˙ 

koncentrációval kapcsolatos eredmények ellentmondásosak. Malinski és mtsai 1993-

ban a NO˙ koncentrációt ischémia kezdetén 1 µM-nak mérték, ami az ischémia 

késıbbi fázisaiban lecsökken, majd a reoxigenizáció alatt újra eléri az 1 µM-os szintet 

(Malinski és mtsai, 1993). Ezzel szemben Lin és mtsai 1996-ban a NO˙ szelektív 

szenzorral 20 nM-t mértek ischémia alatt (Lin és mtsai, 1996). 

A H2O2-t az asztrociták és a fagociták mieloperoxidáz nevő enzimük segítségével 

hipoklórossavvá (HOCl) is képesek átalakítani. A HOCl-nak a patogénekkel szembeni 

védekezésben van nagy jelentısége. Ezt ismerte föl Semmelweis Ignác Fülöp, aki 

klórmeszet (CaCl(OCl)) használt kézfertıtlenítésre.  

A O2˙
- a vas (Fe3+) vagy réz (Cu2+) ionokat is redukálni tudja (1. ábra). Ennek 

sebességi állandója k = 1 x 106 M-1s-1 (Winterbourn, 1979). A képzıdı Fe2+ és a Cu+ a 

kevéssé reaktív H2O2-t egy elektron leadása mellett az erısen reakcióképes, ezért igen 

toxikus hidroxil gyökké (OH˙) redukálják (2. és 3. egyenlet), amit Fenton-reakciónak 

vagy vas-függı Haber-Weiss reakciónak is hívnak (Babbs és Griffin, 1989; Kehrer, 

2000): 

Fe3+ + O2˙
- → Fe2+ + O2        (2.), 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + HO- + OH˙      (3.). 

Az 2. és 3. egyenletben vázolt nettó kémiai reakció a Haber-Weiss reakció (4. 

egyenlet), melynek sebességi állandója 1 M-1s-1, ezért jelentısége a OH˙ képzıdésben, 

a Fenton-reakcióval összehasonlítva, elhanyagolható (Kehrer, 2000; Koppenol, 2001): 

O2˙
- + H2O2 → O2 + HO- + OH˙       (4.). 

A Fenton-reakcióban az elektron forrást azonban nemcsak a O2˙
- jelentheti. Sıt a 

O2˙
- hozzájárulása in vivo a Fenton-reakcióhoz feltehetıen limitált. Ennek oka, hogy a 

sejtekben a O2˙
- koncentrációja alacsony ([O2˙

-] = 10-100 pM; (Chance és mtsai, 

1979; Goldstein és Czapski, 1995; Cadenas és Davies, 2000)), szemben az 
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aszkorbáttal (mM), amely szintén redukálni tudja a Fe3+-t (Babbs és Griffin, 1989; 

Kobayashi és mtsai, 1991; Buettner és Jurkiewicz, 1996). A reakció során semi-

dehidroaszkorbát és Fe2+ keletkezik, ami a OH˙ képezıdését katalizálja a 3. 

egyenletnek megfelelıen. 

A ONOO- fiziológiás pH-n peroxinitritsavvá protonálódhat (ONOOH; pKa = 6,8; 

pH = 7,4 esetén 25 % protonálódott; (Koppenol és mtsai, 1992; Goldstein és Czapski, 

1995)). Az ONOOH intramolekuláris átrendezıdéssel salétromsavvá alakulhat, mely 

deprotonálódik és nitrát képzıdik (H++NO3
-), vagy homolitikus hasadással (kovalens 

kötés felbomlásakor a részt vevı atomok mindegyike kap egy-egy elektront) OH˙-ké 

és nitrogén dioxiddá (NO2˙) bomolhat (1. ábra). Cisz konformáció esetén az elıbbi, 

transz konformáció estén az utóbbi történik. A képzıdı OH˙ újabb elektron és H+ 

felvétele mellett vízzé redukálódik (Beckman és mtsai, 1990). 

A ONOO- és széndioxid (CO2) találkozásakor nitroperoxikarbonát (ONOOCO2
-; k 

= 3 x 104 M-1s-1) ill. ennek homolitikus hasadásával NO2˙ és karbonát gyök (CO3
-˙) 

jöhet létre (1. ábra). A ONOOCO2
- képzıdés sebességi állandója nem túl nagy, a 

magas szöveti CO2 koncentráció (kb. 1 mM) a reakció bekövetkezését a sejtekben 

mégis lehetıvé teszi. A NO2˙ és a CO3
-˙ lebomlási sebessége sorrendben 2 x 108 M-1s-

1 és 2 x 107 M-1s-1 (Squadrito és Pryor, 1998). 

Az egyes ROS/RNS-ek felezési ideje jól mutatja a reaktivitásukat. Minél kisebb a 

felezési idı, annál reaktívabb a ROS/RNS. A sorrendjük a következı a zárójelben 

jelzett hozzávetıleges felezési idı alapján (Kehrer, 2000): H2O2, szerves 

hidroperoxidok, HOCl (perc) > NO˙, peroxil gyök (sec) > ONOO- (msec) > O2˙
-, 1O2, 

alkoxil gyök (µsec) > OH˙ (nsec). 

3.5.2. Az oxidatív és nitrozatív stresszel szembeni antioxidáns védelem 

A sejtek a folyamatosan képzıdı ROS/RNS-ek okozta stresszel szemben 

enzimatikus és direkt antioxidáns védekezı mechanizmusokkal rendelkeznek. Az 

antioxidáns enzimek a sejteket mentesítik („scavenging”) a O2˙
- és a H2O2 terheléstıl 

illetve megelızik az erısen roncsoló hatású ONOO- és OH˙ képzıdését.  

Amint arra már az elızı fejezetekben utaltam, a mitokondrium mátrixában 

termelıdı O2˙
- spontán vagy mangán szuperoxid diszmutáz (MnSOD vagy SOD2) 

által katalizált reakcióban H2O2-vé és O2-vé diszmutálódik (1. egyenlet; (Chance és 

mtsai, 1979)). A H2O2 szabadon átmegy a membránon, az intermembrán térben 

képzıdı, membrán impermeábilis O2˙
- pedig feszültség-függı anion csatornákon 
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keresztül juthat ki a mitokondriumból. A citoszólban a réz-cink szuperoxid diszmutáz 

(CuZnSOD vagy SOD1) a O2˙
--ot szintén az 1. egyenletnek megfelelı kémiai 

katalízis során alakítja át H2O2-vé (1. ábra; (Fridovich, 1989; Han és mtsai, 2003b; 

Han és mtsai, 2003a)). Az intermembrán térben lévı, sejtlégzéshez kapcsolódó 

alacsonyabb pH elısegíti a O2˙
- spontán diszmutációját (Guidot és mtsai, 1995). 

Érdekes tény, hogy a SOD az extracelluláris térben is expresszálódik (EC-SOD vagy 

SOD3; (Marklund, 1984)).  

A következı lépésben, a SOD termékét, a H2O2-t a kataláz (5. egyenlet) és a 

szelén tartalmú glutation-peroxidáz (GPx) vízzé redukálja (6. egyenlet). A GPx 

esetében az elektron és a hidrogén donor a redukált glutation (GSH), mely a reakció 

során oxidált glutationná alakul (GSSG) (Dringen, 2000): 

2 H2O2 → 2 H2O + O2        (5.); 

H2O2 + 2 GSH → 2 H2O + GSSG      (6.). 

Mindkét enzim jelen van az agyban, a GPx-nak hétszer nagyobb az aktivitása, 

mint a kataláznak (Marklund és mtsai, 1982). A kataláz az agyban kisebb, a májban és 

a vesében nagyobb mennyiségben fordul elı. Fıként a peroxiszómákban (máj, vese) 

és a mikroperoxiszómákban (egyéb szövetek) van jelen, de megtalálható a 

mitokondrium mátrixában is (Chance és mtsai, 1979; Brannan és mtsai, 1981; Radi és 

mtsai, 1991), ahol azonban feltehetıen nincs funkcionális jelentısége (Antunes és 

mtsai, 2002). A kataláz mőködésére jellemzı (k = 2 x 107 M-1s-1), hogy H2O2 

koncentráció növekedésével a H2O2-ot bontó képessége fokozódik, míg alacsonyabb 

H2O2 koncentráció tartományban az alkoholokat oxidáló aktivitása (k = 0,2-1 x 103 

M-1s-1) is jelentıs (Chance és mtsai, 1979). A GPx megtalálható a mitokondrium 

mátrixában (a teljes GPx aktivitás 1/3-a) és a citoszólban is (a teljes GPx aktivitás 2/3-

a; (Chance és mtsai, 1979; Panfili és mtsai, 1991; Trepanier és mtsai, 1996)). A 

peroxiszómákban és a mikroperoxiszómákban nincs GPx. A GPx jelentısége 

elsısorban a normál körülmények között képzıdı H2O2 lebontásában van, mivel már 

alacsony H2O2 tartományban aktiválódik (Chance és mtsai, 1979). A GPx egyes 

formái nem csak a H2O2-t, hanem szerves hidroperoxidokat is képesek eliminálni (k = 

5 x 107 M-1s-1; 7. egyenlet; (Chance és mtsai, 1979; Imai és Nakagawa, 2003)): 

ROOH + 2 GSH → ROH + GSSG + H2O     (7.). 
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A GSSG redukcióját GSH-vá a glutation reduktáz (GR) katalizálja (8. egyenlet), 

szubcelluláris eloszlása azonos a GPx-ével. Az elektron és hidrogén donor a NADPH, 

melynek a fı forrása a pentóz-foszfát útvonal (Dringen és Hamprecht, 1997; Dringen, 

2000): 

GSSG + NADPH + H+ → 2 GSH + NADP+     (8.). 

A GPx a peroxidáz aktivitás mellett rendelkezik ONOO-/ONOOH reduktáz 

aktivitással is (k = 8,0 x 106 M-1s-1), vagyis képes mind a ONOO--et, mind a 

ONOOH-at biológiailag releváns sebességgel elbontani (Sies és mtsai, 1997; Briviba 

és mtsai, 1998). A feltételezett reakció (9. egyenlet) során nitrit (NO2
-) képzıdik, 

jelentısége, hogy megelızi a ONOO- spontán átalakulását nitráttá (NO3
-): 

ONOO- + GPx-Se- + H+ → NO2
- + GPx-SeOH     (9.). 

Az enzimatikus védelem jelentıségét mutatják az ischémia/reperfúziós 

károsodásban azok a kísérletek, melyekben az antioxidáns enzimek expresszióját 

megváltoztatták. Az MnSOD transzgén fokozott expressziója csökkentette az 

infarktus méretét, csökkent a lipid peroxidáció és a nitrotirozin immunreaktivitás 

(Keller és mtsai, 1998), míg célzott kiütése rontotta a túlélést (Murakami és mtsai, 

1998). A CuZnSOD, az EC-SOD, a GPx fokozott expressziója szintén védı hatású 

volt ischémia/reperfúziós kísérletekben (Yang és mtsai, 1994; Weisbrot-Lefkowitz és 

mtsai, 1998; Sheng és mtsai, 1999; Sheng és mtsai, 2000). A katalázzal még nem 

végeztek fokozott expressziós vizsgálatokat. 

A sejt másik fontos antioxidáns védı rendszere a nem enzimatikus antioxidáns 

védelem. Ennek három legfontosabb összetevıje a GSH, a C-vitamin (aszkorbinsav 

vagy aszkorbát) és az E-vitamin (α-tokoferol).  

A GSH glutamátból, ciszteinbıl és glicinbıl szintetizálódik. Oxido-redukciós 

ciklusában a fent már említett GPx és GR vesz részt. A GSH intracelluláris agyi 

koncentrációja 1-3 mM. Megoszlása a gliasejtek és idegsejtek között nem egyenletes. 

A gliasejtek átlagosan 4 mM-t, az idegsejtek 2,5 mM-t tartalmaznak (Lyrer és mtsai, 

1991). Direkt antioxidáns szerepe van a H2O2 és a szerves hidroperoxidok 

eliminációjában, reagál a O2˙
--dal és a NO˙-dal, elektron donor a GPx által katalizálta 

reakciókban (Dringen, 2000). A GSH ONOO--et elimináló képessége csekély (5,8 x 

102 M-1s-1; (Lee és mtsai, 1997)). A GSH szintézis gátlása és szintjének csökkenése 

fokozza az ischémia/reperfúziós károsodást (Mizui és mtsai, 1992). 
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A C-vitamin vízoldékony vegyület, fontos szerepet játszik minden állati szövet 

oxido-redukciós folyamatában (Szent-Györgyi, 1928). A C-vitamin két protont (pKa 

értékei 4,2 és 11,8) tud leadni (Rice, 2000). Oxidációja során kétszeres elektron 

donorként viselkedik, 1 elektron leadásával semi-dehidroaszkorbáttá, 2 elektron 

leadásával dehidroaszkorbáttá (DHA) oxidálódik. A DHA-t a GSH redukálja vissza 

aszkorbáttá. Vízoldékonysága miatt az aszkorbát a vizes fázisban fejti ki hatását, 

hatékonysága az egyes ROS-okkal szemben változó (O2˙
-: 2,7 x 105 M-1s-1, 

(Nishikimi, 1975; Bodannes és Chan, 1979); 1O2: 108 M-1s-1, (Bodannes és Chan, 

1979); hidroperoxil gyök: 1 x 105 M-1s-1, (Carr és Frei, 1999); OH˙: 1,1 x 1010 M-1s-1, 

(Carr és Frei, 1999); alkoxil gyök: 1,6 x 109 M-1s-1, (Carr és Frei, 1999); peroxil gyök: 

1-2 x 109 M-1s-1, (Carr és Frei, 1999)). A ONOO--et fogó hatása ellentmondásos 

(Bartlett és mtsai, 1995; Vatassery, 1996), de a mért reakció sebesség (2,35 x 102 M-

1s-1; (Bartlett és mtsai, 1995); 8,8 x 101 M-1s-1; (Lee és mtsai, 1997)) még a jellemzıen 

magas intracelluláris aszkorbát koncentráció mellett is a hatástalanságra utal (Arteel 

és mtsai, 1999). Az aszkorbát a sejtekbe az 1-es és a 2-es Na+-függı C-vitamin 

transzporteren („sodium-dependent vitamin C transporter”; SVCT1 és 2) és a 

glutamát transzporteren keresztül jut be. Az idegsejteken az SVCT2 található. Az 

SVCT az aszkorbátra szelektív (DHA-t nem szállít) és az aszkorbát rajta keresztül 

feszültség-függı módon (-70 mV-on szaturálódik) jut a sejtekbe (Tsukaguchi és 

mtsai, 1999). A glutamát transzporteren keresztül az aszkorbát a glutamáttal és a Na+-

nal ellentétes irányba mozog. Adatok utalnak arra is, hogy a GLUT1 és 3 glükóz 

transzporter szállítani képes a DHA-t, míg az aszkorbátot nem (Welch és mtsai, 1995; 

Rumsey és mtsai, 1997). 

A glia vs. neuron vonatkozásban az aszkorbát megoszlása nem egyenletes: a 

neuronokban 10 mM, a gliasejtekben 1 mM található. Az extracelluláris tér aszkorbát 

koncentrációja 200-400 µM, míg a plazmáé 50 µM. A GSH aszkorbát arány a gliában 

és neuronban kb. reciproka egymásnak: gliában 4 az 1-hez, neuronban 1 a 4-hez 

(Rice, 2000). Fontos hasonlóság a GSH és az aszkorbát között, hogy ischémia vagy 

anoxia (Hillered és mtsai, 1988; Orwar és mtsai, 1994) hatására felszabadulnak a 

sejtekbıl.  

A zsíroldékony E-vitamin (α-tokoferol) antioxidáns hatását a membránokban fejti 

ki, fenolos hidroxil-csoportja segítségével védi a membránt a lipid peroxidációtól. Az 
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oxidált E-vitamin redukcióját a C-vitamin végzi (2 x 105 M-1s-1; (Scarpa és mtsai, 

1984)). 

3.5.3. A reaktív oxigén és nitrogén származékok képzıdése  

A sejtekben már fiziológiás körülmények között is képzıdik O2˙
-, ami a sejt teljes 

O2 felhasználásának kb. 2-5 %-át is elérheti. A képzıdı O2˙
- 85 %-a a 

mitokondriumból származik (Adam-Vizi és Chinopoulos, 2006; Foster és mtsai, 

2006). A mitokondriális O2˙
- képzıdés fı forrása az elektron transzport lánc I. és III. 

komplexe. A O2˙
- képzıdés helye a I. komplexnek a mátrix felıli (flavoprotein 

tartalmú rész), a III. komplexnek, mind a mátrix (ubisemiquinone képzıdés a QI 

felszínen), mind az intermembrán tér felé nézı oldala (ubisemiquinone képzıdés a QO 

felszínen; (Han és mtsai, 2003a). Az ionos természető O2˙
- biológiai membránokon 

átdiffundálni nem tud, ezért a mitokondrium mátrixát csak azután hagyja el, hogy az 

MnSOD átalakította membrán permeábilis H2O2-vé. Az intermembrán térbe 

felszabaduló O2˙
- a mitokondrium külsı membránjában elhelyezkedı feszültség-

függı anion csatornákon („voltage-dependent anion channel”, VDAC) keresztül ki 

tud jutni a citoszólba (Lynch és Fridovich, 1978; Rostovtseva és Colombini, 1996; 

Han és mtsai, 2003b). Patológiás körülmények között (fokozott mitokondriális 

aktivitás, a légzési lánc gátlása, pl. komplex I gátlás rotenonnal, komplex III gátlás 

antimycinnel) a mitokondriális O2˙
- képzıdés megemelkedik. A mitokondriális 

elektron transzport lánc így részt vesz az ischémiás ROS képzésben (Frantseva és 

mtsai, 2001; Abramov és mtsai, 2007) A komplex I gátlásának a Parkinson-kór 

patomechanizmusában tulajdonítanak nagy jelentısége (Trojanowski, 2003). Ezt 

támasztja alá a komplex I. gátló rotenon krónikus adagolása, amely a Parkinson-

kórnak megfelelı tüneteket és morfológiai eltéréseket idéz elı (Betarbet és mtsai, 

2000). 

A O2˙
- képzıdés maradék 15 %-áért a citoszólikus oxidázok felelısek: xantin-

oxidáz, NAD(P)H-oxidáz, lipoxigenáz, ciklooxigenáz (Foster és mtsai, 2006). Magas 

[Ca2+]i és Ca2+-függı proteázok jelenlétében  a molibdén tartalmú xantin 

dehidrogenáz xantin oxidázzá alakul (McCord, 1985; Coyle és Puttfarcken, 1993; 

Warner és mtsai, 2004). A xantin oxidáz funkciója, hogy O2 felhasználása mellett 

átalakítja a purin bázisok lebontási végtermékét a hipoxantint xantinná, majd a xantint 

húgysavvá. Mindkét reakció során O2˙
- és H2O2 képzıdik (Wolin, 2000; Gilgun-

Sherki és mtsai, 2002). A xantin oxidáz szerepét kimutatták ischémiában idegsejt 
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tenyészeten (Abramov és mtsai, 2007). A NADPH-oxidáz egy hem tartalmú fehérje 

komplex, melynek elsısorban a pathogénekkel szembeni védekezésében van 

jelentısége (Droge, 2002). A polimorfonukleáris sejtek, a makrofágok és az endotél 

sejtek membránjában található (Turrens, 2003). A lipoxigenáz és a ciklooxigenáz a 

Ca2+-függı foszfolipáz A2 reakciótermékét, az arachidonsavat alakítják át 

leukotriénné illetve prosztaglandinná és tromboxánná. A folyamat során O2˙
- 

képzıdik (Chan és Fishman, 1980; Coyle és Puttfarcken, 1993). Ischémiás 

károsodásban  igazolták a foszfolipáz A2 szerepét génkiütött egérrel (Bonventre és 

mtsai, 1997) illetve kimutatták a foszfolipáz A2 szintjének és aktivitásának változását 

(Muralikrishna Adibhatla és Hatcher, 2006). 

A H2O2 nemcsak a SOD mőködése során képzıdhet, hanem a monoamin oxidáz 

(MAO), az α-ketoglutarát dehidrogenáz (citrát-ciklus egyik kulcs enzime; (Tretter és 

Adam-Vizi, 2004; Chinopoulos és Adam-Vizi, 2006)), a tirozin hidroxiláz 

(katekolamin szintézis) és az L-amino oxidáz (több aminosav bioszintézisének 

résztvevıje) mőködésének eredményeként is (Coyle és Puttfarcken, 1993). A MAO a 

mitokondrium külsı membránjában található és a biogén aminok lebontásában vesz 

részt (10. egyenlet): 

R-CH2-NH2 + O2 + H2O → R-CO-H + H2O2 + NH3    (10.). 

Két típusa van: MAO-A és MAO-B. Az MAO-B enzim típus szelektív gátlása 

(selegilin) használatos a Parkinson-kór terápiájában (Magyar és Knoll, 1977). 

A sejtek NO˙ forrása a nitrogén monoxid szintáz (NOS; (Alderton és mtsai, 2001). 

A NOS-nak három, lokalizációjában, szabályozásában, katalitikus tulajdonságaiban, 

gátlószer érzékenységben eltérı izoformája van: a neuronális NOS (nNOS, NOS-1), 

az indukálható NOS (iNOS, NOS-2) és az endoteliális NOS (eNOS, NOS-3). Az 

eNOS és a nNOS a sejtben folyamatosan expresszálódnak, de csak Ca2+ jelenlétében 

aktívak (konstitutív enzim). Az iNOS ezzel szemben csak bizonyos ingerek hatására 

expresszálódik, de aktivitása az [Ca2+]i-tól nagymértékben független. A NOS 

tetramer, két NOS monomer asszociálódik két kalmodulinnal. A NOS emellett 

szorosan kapcsolódó kofaktorokat is tartalmaz: (6R)-5,6,7,8-tetrahidrobiopterin 

(BH4), FAD, FMN, hem. A NOS monomerek egy reduktáz és egy oxigenáz egységbıl 

épülnek fel. A NOS által katalizált reakciónak az L-arginin, a NADPH és az O2 a 

szubsztrátja, miközben NO˙, L-citrullin és NADP+ képzıdik. A konstitutív NOS 

aktivációjához a Ca2+-kalmodulin komplex jelenléte szükséges (400 nM [Ca2+]i fölött; 
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(Esplugues, 2002)). Az iNOS esetén az aktiváció sokkal alacsonyabb [Ca2+]i esetén is 

bekövetkezik. A katalízis során a NADPH beköt a reduktáz egységhez, a reduktáz 

egység kofaktorai, a FAD és az FMN a NADPH-ról származó elektronokat az 

oxigenáz egység hem vasára szállítják. A hem csoport és a BH4 (oxigenáz egység 

aktív centruma) katalizálja a NO˙ képzıdést (Stuehr és mtsai, 2004).  

A NO˙ egy membrán permeábilis molekula (20-150 µm távolságra diffundál a 

képzıdés helyétıl; (Garthwaite és Boulton, 1995)). O2˙
- jelenlétében a NO˙ az erısen 

toxikus, csak néhány µm távolságra diffundáló (Beckman, 1991) ONOO--té alakul. 

Mivel a reakciót diffúzió által limitált sebességi állandó jellemzi, ezért a NO˙ képzés 

szabályozásában nagy jelentısége van a NOS izoformák intracelluláris 

lokalizációjának és a lokalizáció szabályozásának. 

Az eNOS specifikus lokalizációjának az alapja az irreverzibilis mirisztoiláció és a 

reverzibilis palmitoiláció. Ez a kettıs módosítás szükséges ahhoz, hogy az eNOS a 

plazma membránban található kaveolákhoz kapcsolódjon és mőködjön (Alderton és 

mtsai, 2001).  

A nNOS specifikus, plazma membránhoz történı lokalizációját a posztszinaptikus 

denzitás (PSD) egyik alkotó fehérjéje a PSD95 biztosítja. A PSD95 többféle, fehérje-

fehérje kapcsolat létesítésére alkalmas szakasszal (domén) rendelkezik. Ezek egyike a 

PDZ domén, melyet PDZ domént tartalmazó fehérjékrıl neveztek el (Kennedy, 

1995): PSD95/SAP90 („synapse associated protein 90”), „discs large” (Dlg-A, 

drosophila fehérje), „zonula occludentes-1” (epitheliális „tight junction” fehérje). A 

PSD95-nek három darab PDZ doménje van. Azok a fehérjék, melyek rendelkeznek 

PDZ doménnel (pl. NMDA-R, nNOS), képesek a PSD95 fehérjén keresztül térben és 

funkcionálisan asszociálódni. A PSD95 az NMDA-R-ral az 1. és a 2. PDZ doménjén 

keresztül, a nNOS-sal a 2. PDZ doménjén keresztül tud komplexet alkotni. Ez a 

szoros lokalizáció magyarázhatja az NMDA-R, a Ca2+ és a ROS/RNS (NO˙, O2˙
- és 

belılük képzıdı ONOO-) kapcsoltságát az ischémiás excitotoxicitásban (Sattler és 

mtsai, 1999; Sattler és Tymianski, 2000).  

3.5.4. Az ischémiás excitotoxicitás és az oxidatív és nitrozatív stressz 

A ROS/RNS szerepét sok kísérlet igazolta az ischémiás excitotoxicitásban. 

Kimutatták, hogy a glutamát és az NMDA által indukált ROS képzés (Reynolds és 

Hastings, 1995) gátlása idegsejt tenyészeten protektív (Monyer és mtsai, 1990; 

Dubinsky és mtsai, 1995; Patel és mtsai, 1996), míg az NMDA-R-hoz kapcsolt NO˙ 
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képzıdés kortikális és hippokampusz sejttenyészeten neurotoxikus (Dawson és mtsai, 

1991). Glutamát receptor függı ROS képzést igazoltak oxigén és glükóz megvonást 

(OGD) követıen organotipikus hippokampusz szelet tenyészet CA1 régió 

piramissejtjeiben dihydrorhodamine 123 festékkel (Perez Velazquez és mtsai, 1997). 

Az NO˙ toxikus hatásának megfelelıen a nNOS génkiütött állatból készült tenyészet 

rezisztens az NMDA és az OGD adásra a vad típussal összehasonlítva. Az MK-801 

(specifikus NMDA-R gátló) és az L-NAME (nem szelektív NOS gátló) szintén 

kivédte a vad típusú tenyészetben a neurotoxicitást, míg a nNOS génkiütött 

tenyészetben az MK-801 illetve az L-NAME nem okozta az excitotoxicitás további 

gátlását. Mivel a SOD aktivitás is gátolta az NMDA által kiváltott neurotoxicitást, 

mind a nNOS génkiütött tenyészetben, mind a vad típusú tenyészetben, ezért Dawson 

és Dawson 1996-ban valószínősítették, hogy ONOO- mellett O2˙
- is részt vesz a 

patomechanizmusban. (Dawson és Dawson, 1996). További megerısítését adta a O2˙
- 

szerepének, hogy az MnSOD fokozott expressziója gátolta az NMDA és az ischémia 

okozta excitotoxicitást: csökkent a lipid peroxidáció, a ONOO- és a nitrotirozin 

képzıdés (Gonzalez-Zulueta és mtsai, 1998; Keller és mtsai, 1998).  

A fenti in vitro, NMDA-R gátláshoz kötıdı eredményeket in vivo is 

megismételték. Az NMDA-R gátlása védett az ischémia/reperfúziós károsodással 

szemben (Simon és mtsai, 1984; Gill és mtsai, 1987; Church és mtsai, 1988; 

Wahlestedt és mtsai, 1993), de a NOS gátlása Janus-arcú volt. Ennek oka, hogy az 

eNOS mőködésekor képzıdı NO˙-nak kritikus szerepe van az agyi vérátáramlás 

fenntartásában, vagyis az infarktus méretét csökkenti, míg a fokozott nNOS aktivitás 

által képzett NO˙ toxikus a neuronokra (Huang és mtsai, 1994; Yoshida és mtsai, 

1994; Huang és mtsai, 1996).  

A NOS enzimek mőködésében és károsító hatásában nemcsak térbeli, hanem 

idıbeli különbségeket is kimutattak. A nNOS és az eNOS aktivitás röviddel az 

ischémiát követıen megnı, míg az iNOS akitivitás késleltetett, mert az enzimnek 

expresszálódnia kell. Az iNOS aktivitása 6-12 órával az arteria cerebri media elzárása 

után fokozódik. Az infarktus méretét az iNOS gén kiütése csökkenti (Iadecola, 1997; 

Iadecola és mtsai, 1997).  
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3.5.5. Az oxidatív és nitrozatív stressz sejtkárosító hatásai 

Az oxidatív/nitrozatív stressz hatása a neurodegenerációban szerteágazó, 

megtámadja (1) a lipideket, (2) a fehérjéket, (3) a DNS-t, ezáltal károsítja a sejt 

mőködését és integritását. 

1. A lipideket érintı oxidatív/nitrozatív stressz a foszfolipidek többszörösen 

telítetlen zsírsav oldalláncainak módosulásait okozza. A kettıs kötések lehetıvé teszik 

a ROS/RNS-ek (különösen a OH˙) számára, hogy hidrogén atomokat szakítsanak le, 

lipid gyökök (L˙) keletkezése mellett (11. egyenlet):  

LH + OH˙ → L˙ + H2O        (11.). 

A lipid gyökök intramolekulárisan átrendezıdnek (konjugált diének), majd aerob 

körülmények között O2 belépése mellett peroxil gyökökké (LOO˙) alakulnak A 

LOO˙-ök a szomszédos telítetlen zsírsav oldalláncokról hidrogént vonnak el, a LOO˙-

bıl lipid hidroperoxid (LOOH), a szomszédos telítetlen zsírsav oldalláncból L˙ 

keletkezik. Ezzel a lipidperoxidáció újraindul és a láncszerően tovaterjed. A LOOH-

ok Fe2+ jelenlétében lipoxil gyökké (LO˙) és aldehiddé (LOH) bomlanak le. A 

láncreakció mindaddig folytatódik, míg két lipid oxigén származék a szomszédos 

zsírsav oldalláncokat kereszt köti (12. és 13. egyenlet): 

LOO˙ + LOO˙ → LOOL + O2       (12.); 

LOO˙ + L˙ → LOOL        (13.). 

A láncreakció hatására fokozódik a membránok merevsége, károsodik a 

membránintegritás és a membrán fehérjék mőködése. Mivel az agy nagy 

mennyiségben tartalmaz telítetlen zsírsavakat, különösen érzékeny a lipid 

peroxidációra (Coyle és Puttfarcken, 1993; Gutteridge, 1995).  

2. Az oxidatív/nitrozatív stressz a fehérjék széles spektrumát érinti, egyaránt 

befolyásolja az enzimek, a váz és a jelátvitelben szerepet játszó fehérjék mőködését. 

 A legismertebb hatás a fém-ligand interakció. Ez fiziológiásan is bekövetkezhet, 

a NO˙-cGMP kaszkád formájában. A NO˙ beköt a szolubilis guanilát cikláz enzim 

hem prosztetikus csoportjához, mely katalizálja a GTP cGMP átalakulást. A cGMP 

célpontjai a protein kináz G (PKG), a ciklikus nukleotid függı ion csatornák („cyclic-

nucleotid gated channels”), és a ciklikus nukleotid foszfodiészteráz (Ahern és mtsai, 

2002). A NO˙ patológiás fém-ligand hatását kimutatták a mitokondriális citokróm 
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oxidáz (Brown és Cooper, 1994), a komplex I. (Clementi és mtsai, 1998) és a SOD 

(Demicheli és mtsai, 2007) esetén is.  

Az oxidatív/nitrozatív stressz fehérjékre gyakorolt hatásának második típusa lehet 

a tiol csoportok (R-SH) redox modifikációja. Ha a tiol csoport oxidációjában NO˙ 

vesz részt, akkor S-nitrozilációról, ha ONOO-, akkor S-nitrációról beszélünk 

(reakciók terméke: S-nitrozotiol (R-SNO) ill. S-nitrotiol (R-SONO)). Ha az oxidációt 

valamilyen ROS okozza, akkor a következı prosztetikus csoportok képzıdhetnek: 

szulfén (R-SOH), szulfin (R-SO2H), szulfon (R-SO3H) (Cooper és mtsai, 2002). Ezzel 

a mechanizmussal aktiválódik ischémia során a mitokondriumban a „permeability 

transition pore” (mPTP) nevő fehérje komplex, mely az ischémia károsító hatásának 

mértékétıl függıen nekrózist vagy apoptózist indukál. Az mPTP fehérje komplex egy 

1,5 kDa átmérıjő csatornát képez a mitokondrium membránjában, rajta keresztül a 

mitokondrium mátrix komponensei áramolhatnak ki a citoszólba (Ca2+, apoptózis 

indukáló faktor, citokróm c), a citoszól összetevıi pedig befele (víz, H+). 

Mőködésének eredménye a mitokondriális membrán potenciál (∆Ψm) összeomlása, a 

mitokondrium duzzadása és az oxidatív/nitrozatív stressz további fokozódása 

(Frantseva és mtsai, 2001; Le Bras és mtsai, 2005). Az mPTP aktivációban központi 

szerepet játszik az adenin-nukleotid transzporter tiol csoportjának oxidáció 

érzékenysége (Le Bras és mtsai, 2005). Az apoptózis indukáló faktor és citokróm c 

transzlokációja (apoptózis indukáló faktor a magba, citokróm c a citoszólba) a DNS 

kondenzációját és fragmentálódását váltja ki, amit a sejt halála követ (Chan, 2004). A 

mitokondrium és az mPTP kritikus szerepét igazolja az ischémiában, hogy a 

ciklofilin-D-nek, az mPTP egyik komponensének, a génkiütése védı hatású volt 

ischémia/reperfúziót követıen (Schinzel és mtsai, 2005). 

Alternatív módon, mind a ROS, mind a RNS általi oxidáció diszulfid kötések 

létrejöttét is eredményezheti az egymás közelében elhelyezkedı cisztein aminosavak 

között (R-S-+R-S-=R-S-S-R+2e-). A diszulfid hidak kovalens kapcsolatot képezhetnek 

a fehérje különbözı doménjei, különbözı fehérjék ill. fehérjék és kis molekulasúlyú 

tiolok (pl glutation) között (Cooper és mtsai, 2002). Ennek példája lehet, hogy 

hipoxiában a VGSC oxidatív modifikációjának hatására megnı a perzisztens, nem 

inaktiválódó Na+ áram, melyet redukáló szerekkel (pl. GSH) meg lehetett gátolni 

(Hammarstrom és Gage, 2002). 
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Az oxidatív/nitrozatív stressz fehérje hatásának negyedik módja a tirozin 

oldalláncok nitrációja, melynek során 3-nitrotirozin (NO2Tyr) képzıdik. A folyamat 

két lépésben játszódik le: elıször tirozil gyök (Tyr˙) jön létre (14. egyenlet), majd a 

második lépésben a Tyr˙ reakcióba lép a NO2˙-dal (15. egyenlet): 

Tyr + OH˙/CO3
-˙/NO2˙ → Tyr˙ + OH-/CO3

2-/NO2
-    (14.); 

Tyr˙ + NO2˙ → NO2Tyr        (15.). 

Mivel a tirozin oldalláncok a tirozin kinázok célpontjai, oxidációjuk a 

foszforilációval járó jelátviteli mechanizmusokat gátolhatja. Érdekes egybeesés, hogy 

a reaktív gyökök képesek a kinázokkal ellentétes hatású foszfatázokat gátolni. Leírták 

többek közt az albumin, a CuZnSOD, a citokróm p450, az iNOS, a hisztonok, az α-

tubulin, az aktin (Schopfer és mtsai, 2003) nitrációját. 

3. Az oxidatív/nitrozatív stressz a DNS károsodásához, ezáltal a transzkripció és a 

transzláció zavaraihoz is hozzájárul. A OH˙ és alkoxil gyök hatására 8-hidroxi-2’-

deoxiguanozin képzıdik a DNS láncban (Higuchi, 2001). A különbözı aldehidek (4-

hidroxi-2-nonenal, malondialdehid, akrolein), melyek a lipid peroxidáció termékei,  

szintén reagálnak a DNS-sel, mennyiségük az ischémia/reperfúzió során 

felszaporodik (Esterbauer és mtsai, 1991; Uchida, 1999; Muralikrishna Adibhatla és 

Hatcher, 2006). A O2˙
-, 1O2, H2O2, OH˙, NO˙, ONOO- a DNS lánc töréseit idézik elı 

(Schraufstatter és mtsai, 1986; Junod és mtsai, 1989; Cochrane, 1991; Zhang és mtsai, 

1994; Szabo és mtsai, 1996), melyek kijavítására a sejtek javító mechanizmussal 

rendelkeznek. A DNS lánc töréseit a sejtmagban elhelyezkedı poli(ADP-ribóz)-

polimeráz nevő enzim ismeri fel. A poli(ADP-ribóz)-polimeráz aktiválódik, NAD+-ot 

szubsztrátként felhasználva hosszú, elágazó poli(ADP-ribóz) polimereket szintetizál a 

törés helyére, majd disszociál a DNS-rıl.  Ha DNS sok helyen eltörik a fokozott 

oxidatív/nitrozatív stressz hatására, a sejt NAD+ szintje lecsökken, melyet a sejt az 

ATP készlete terhére igyekszik pótolni további energia vesztéséget  okozva (Moncada 

és Bolanos, 2006). A poli(ADP-ribóz)-polimeráz gátlás védı hatását igazolták in vitro 

és in vivo ischémia/reoxigenizációban (Abdelkarim és mtsai, 2001). 

Végeredményben ezek a károsító hatások oda vezethetnek, hogy a sejt mőködése 

és integritása olyan mértékben károsodik, hogy a károsító hatás mértékétıl függıen 

gyorsabban (nekrózis) vagy lassabban (apoptózis) bekövetkezik az ischémiás 

sejthalál.  
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4. Célkitőzések 

Munkám célja az ischémiás sejtkárosodás celluláris mechanizmusainak pontosabb 

megértése volt. Ezért vizsgáltam a károsodásban meghatározó iniciátor, aktivátor és 

végrehajtó szerepet is játszó tényezık - az intracelluláris Na+, Ca2+ és ROS szint - tér- 

és idıbeli változásait. A kísérleteket patkány hippokampusz szeleteken végeztük, mert 

ez az in vitro modell lehetıvé teszi a nagy tér- és idıbeli felbontású (akár sejtszintő) 

vizsgálatokat. A hippokampusz, mint vizsgált agyterület, elınye, hogy térben 

egymáshoz közel tartalmaz egy ischémiára érzékeny (CA1) és egy ellenálló régiót 

(DG), ami jó lehetıséget biztosít az egyes patológiai tényezık szinkron vizsgálatára, 

így az ischémia mechanizmusának pontosabb megértésére. 

4.1. A perzisztens Na+ beáramlás és az [Ca2+]i kapcsolatának vizsgálata 

(J Neurochem, Mechanism of the persistent sodium current activator veratridine-

evoked Ca2+ elevation: implication for epilepsy; revízió alatt) 

Az [Na+]i és az [Ca2+]i változásai fontos tényezıi az idegsejtek halálát okozó 

ischémia patomechanizmusának. Mivel a két ion homeosztázisa egymáshoz szorosan 

kapcsolt (feszültség-függı és ligand-vezérelt ion csatornák, NCX; (Kiedrowski és 

mtsai, 1994; Kiedrowski és Costa, 1995; White és Reynolds, 1995; Hoyt és mtsai, 

1998)), változásaik egymást és az ischémia károsító hatását is befolyásolják. Azonban 

a megemelkedett INa,P és a Ca2+ homeosztázis közötti specifikus és többszörös 

kapcsolat, az [Ca2+]i növekedés mechanizmusai és idıbelisége nem ismertek kellı 

részletességgel. Mivel a INa,P és az idegsejtek Ca2+ homeosztázisának a kapcsolata 

összetett (elektromos és koncentráció grádiens által együttesen meghatározott), 

szükséges, hogy a membrán potenciált, az [Na+]i-t és az [Ca2+]i-t azonos kísérleti 

paradigmában vizsgáljuk. Ennek a három paraméternek azonos kísérleti felállásban 

történı nyomon követését korábban még senki nem végezte el.  

Azért, hogy az ischémia/hypoxia hatására megemelkedı INa,P-nak (Hammarstrom 

és Gage, 1998) az [Ca2+]i-ra kifejtett hatását modellezzük és vizsgálhassuk, 

szeleteinket a INa,P aktivátor vegyülettel, a veratridinnel perfundáltuk (Ulbricht, 1965; 

Alkadhi és Tian, 1996; Ulbricht, 2005). A veratridin a VGSC 2-es neurotoxin receptor 

kötıhelyén keresztül fejti ki hatását (Denac és mtsai, 2000; Ulbricht, 2005), amely 

kötıhely támadáspontja néhány, in vitro és in vivo ischémiában is védı hatású 
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antiepileptikumnak (carbamazepin, phenytoin) (Willow és Catterall, 1982; Willow és 

mtsai, 1984; Worley és Baraban, 1987; Taylor és Meldrum, 1995). A veratridin az 

[Na+]i növekedését okozza (Deri és Adam-Vizi, 1993; Rose és Ransom, 1997) és 

toxikus, mind idegsejt tenyészeten (Rothman, 1985; Pauwels és mtsai, 1989), mind 

hippokampusz szeletben (Malgouris és mtsai, 1994; Ashton és mtsai, 1997). 

Célok: 

1. Az intracelluláris Na+ koncentráció mérés beállítása akut agyszeletben. 

2. A veratridine perzisztens Na+ beáramlást kiváltó hatásának igazolása akut 

hippokampusz szelet CA1 piramissejtjeiben. 

3. A perzisztens Na+ beáramlás által kiváltott Ca2+ válasz mechanizmusának és 

idıbeliségének vizsgálata. 

4.2. Az ischémiás excitotoxicitás következtében létrejövı ROS képzıdés tér- 

és idıbeliségének vizsgálata 

(Fekete és mtsai, Free Radic Biol Med, 2008, 44:1010; Milusheva és mtsai, J 

Neurochem, 2008, 105:360) 

Egyre több adat győlik össze az oxidatív/nitrozatív stressz, vagyis ROS/RNS-ek 

szerteágazó károsító hatásairól, de pontos szerepük az egyes neurodegeneratív 

betegségek patomechanizmusában még nem teljesen tisztázott (Andersen, 2004). A 

hatások megértését megnehezíti, sıt félreértések alapja, hogy sokszor 

oxidatív/nitrozatív stresszrıl vagy ROS/RNS-ekrıl beszélnek összefoglalóan, 

miközben az egyes ROS/RNS-ek jelentısen különböznek kémiai reakcióikban 

(reakció sebesség, szubsztrát mennyiség), jellegzetes képzıdési helyükben, idejükben, 

képzıdésük mechanizmusában, ezáltal hatásaikban és jelentıségükben is.  

A ROS/RNS-ek szerepét feltételezik az ischémia érzékeny agyterületek, mint 

például a hippokampusz CA1 régió ischémiás károsodásának mechanizmusában. A 

következtetések azonban olyan indirekt eredményeken alapulnak (Kato és mtsai, 

1995), amelyek a régiók ROS semlegesítı kapacitásának vagy az exogén (vizsgáló 

által bejuttatott) ROS képzık károsító hatásának eltérését mutatják ki (Wilde és mtsai, 

1997). Olyan vizsgálat, mely direkt módon és szimultán követi az endogén ROS szint 

változás térbeli és idıbeli mintázatát egy ischémiára érzékeny és egy ellenálló agyi 

régióban, akut szeletben, még nem készült, ezért fı célunk volt ennek elvégzése. 

(Továbbá célunk volt annak vizsgálata, hogy milyen ROS/RNS képzıdik a 
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neurodegeneratív elváltozások egy másik típusában (Parkinson modell) egy eltérı 

agyterületen.) 

Célok: 

1. Az in vitro ischémia modell (OGD) beállítása. 

2. A ROS mérés beállítása akut hippokampusz szeletben. 

3. A ROS válasz réteg specificitásának és idıbeliségének a meghatározása. 

4. A sejtkárosodás meghatározása. 

5. Az NMDA-R és a NOS szerepének igazolása. 

6. Az in vitro Parkinson-kór modellben képzıdı ROS típusának meghatározása. 
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5. Módszerek 

5.1. A preparátum kiválasztása 

A humán stroke patomechanizmusára vonatkozó releváns adatok megszerzésére 

mind az in vivo, mind az in vitro rendszerek alkalmasak, de vitathatatlan, hogy az in 

vivo ischémiás modellek állnak legközelebb azokhoz a körülményekhez, amelyek a 

stroke alatt fellépnek. Mivel célunk az agyi ischémia egyes intracelluláris 

paramétereinek a vizsgálata volt, a vizsgálati rendszer kiválasztásakor figyelembe 

vettük, hogy számos jelenséget a technika korlátjai miatt in vivo ma még nem lehet 

vizsgálni. Erre jó példa az agy mélyebb területein elhelyezkedı sejtek nagy idıbeli és 

térbeli felbontású [Na+]i, [Ca2+]i és intracelluláris ROS mérése, ami a mi esetünkben is 

fennáll. Az in vitro modellek további elınye a flexibilitás és az egyszerőség: a 

farmakológiai kezelések számára jól hozzáférhetık (a vér-agy gát nem okoz 

penetrációs problémát), a kezelések gyorsan változtathatók, a hatások nagy idıbeli és 

térbeli felbontással követhetık, az érrendszeri tényezık (pl. véráramlás változások) 

kiküszöbölhetık. Az in vitro módszerek használatának járulékos elınye, hogy a 

válaszok variabilitása csökken. 

Az in vitro rendszerek a következık lehetnek: sejttenyészet, akutan izolált sejtek, 

szelet tenyészet, akut agyszelet preparátum. A sejttenyészet és az akutan preparált 

szelet az in vivo technikákhoz való hasonlóság tekintetében az in vitro rendszerek 

skálájának két szélén helyezkednek el. A sejttenyészet elınye a könnyő 

vizsgálhatóság, hátránya, hogy a sejtek a tenyésztés ideje alatt alkalmazkodnak a 

mesterségesen kialakított környezethez (például kevésbé érzékenyek O2 és glükóz 

megvonásra, mert hozzászoknak az alacsony O2 tartalmú környezethez) és elveszik az 

eredeti szövetre jellemzı anatómiai struktúra. Az akut agyszelet nehezebben 

vizsgálható, de megırzi az eredeti szövet három-dimenziós szervezıdését és az 

agyszövet jellegzetes funkcióit szemben a sejttenyészettel vagy az akut izolált sejttel, 

miközben a sejt vagy szelet tenyészetre jellemzı adaptív változások még nem 

következnek be. Ezért az akut agyszelet, mely a lehetı legközelebb áll az in vivo 

mérésekhez az in vitro rendszerek közül, jó választás az ischémia 

patomechanizmusának nagy idıbeli és térbeli felbontású intracelluláris vizsgálatára és 

hozzásegíthet az ischémiás folyamatok fontos részleteinek jobb megértéséhez. 
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A hippokampusz, mint vizsgált agyterület, kiválasztásának három fı szempontja 

volt. 1. A hippokampusz egymáshoz közel tartalmaz ischémiára érzékeny (CA1) és 

ellenálló részeket (CA3 és gyrus dentatus - DG). A hippokampuszt ez egyedülálló 

ischémia modellé teszi, hiszen lehetıvé válik ugyanazon behatások 

következményeinek egyidejő monitorozása egy érzékeny és egy ellenálló területen. A 

kétféle terület közötti különbségek utalhatnak azokra a tényezıkre, melyeknek 

kiemelt szerepük lehet az ischémia sejthalálhoz vezetı patomechanizmusában is 

(Schmidt-Kastner és Freund, 1991). 2. A hippokampusz és azon belül is az ischémiára 

érzékeny CA1 piramissejtek sokat vizsgált tárgyai az idegrendszer anatómiai és 

élettani kutatásainak (pl. glutamát hatások), vagyis az ischémia kutatás eredményei 

többszörösen, többoldalról alátámasztott háttértudásra épülhetnek. 3. A hippokampusz 

nagy glutamát (különösen NMDA) receptor expressziója miatt kiváló terepe az 

általunk is vizsgált ischémiás excitotoxicitásnak (Monaghan és Cotman, 1985). 

5.2. Az akut hippokampusz és striátum szelet 

Tevékenységünket a Fıvárosi Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenırzı Állomás 

engedélye alapján végeztük (száma: 3257/002/2003 és 22.1/3672/003/2008). Az akut 

hippokampusz szeletek készítéséhez 16-21 napos, az akut striátum szeletekhez 280-

320 g-os hím, Wistar patkányokat használtunk. A dekapitálást követıen az agyat 

eltávolítottuk és jéghideg vágó oldatba helyeztük (összetétel mM-ban: NaCl, 126; 

KCl, 2,5; NaHCO3, 26; CaCl2, 0,5; MgCl2, 5; NaH2PO4, 1,25; glükóz, 10; pH = 7,4), 

melyet 95 % O2 + 5 % CO2-dal folyamatosan buborékoltattunk. A jobb és a bal 

féltekét szétválasztottuk, belılük 250-300 µM vastag transzverzális szeleteket 

szeltünk vibratome (Vibratome 1000) segítségével. A szeleteket áthelyeztük egy 

mesterséges cerebrospinális folyadékot (ACSF; összetétel mM-ban: NaCl, 126; KCl, 

2,5; NaHCO3, 26; CaCl2, 2; MgCl2, 2; NaH2PO4, 1,25; glükóz, 10; pH = 7,4) 

tartalmazó, hálós fenekő, szelettartó kamrába, melyet szintén 95 % O2 + 5 % CO2-dal 

folyamatosan buborékoltattuk. A szeleteket 25 percig 32,5oC-on inkubáltuk, majd 

szobahımérsékleten tartottuk a kísérlet kezdetéig. A mechanikusan sérült és 4 óránál 

öregebb szeletekben magasabb alap fluoreszcenciát és nagyobb ROS választ 

figyeltünk meg OGD hatására. Hogy méréseink jó minıségőek és kis variabilitásúak 

legyenek, azokat a ROS méréseket, melyek az állat lefejezését követıen több mint 4 

órával történtek, kizártuk. 
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5.3. Az in vitro ischémia modellek 

Kétféle in vitro ischémia modellt alkalmaztunk: 1. 10 µM veratridint adtunk 1 

percig, szobahımérsékleten, 2 ml/perc perfúziós sebesség mellett, 2. 36oC-on, 10 perc 

oxigén és glükóz megvonást (OGD) alkalmaztunk 3,5 ml/perc perfúziós sebesség 

mellett. Az OGD oldatot 95 % N2 + 5 % CO2-dal buborékoltattuk, glükóz tartalmát 

lecseréltük ekvivalens mennyiségő szacharózra, így biztosítva az oldat változatlan 

ozmolaritását. Az oldatok O2 szintjét oxigénmérı segítségével (ISO2; Oxygen Meter; 

World Precision Instruments) ellenıriztük le a perfúziós kamrában. Az ACSF O2 

tenziója 36oC-on 722 Hgmm volt a perfúziós kamrában, mely lecsökkent 52 Hgmm-re 

az OGD adása alatt. 

5.4. Az intracelluláris Ca2+ koncentráció mérése 

A hippokampusz szeleteket 0,025 % (g/v%) Pluronic F127-et (semleges 

detergens) tartalmazó ACSF-ben, szobahımérsékleten töltöttük (50 perc, 5 µM) a 

Ca2+ indikátor fura2/AM festékkel (Grynkiewicz és mtsai, 1985). A töltést követıen a 

szeleteket háromszor átmostuk friss ACSF-fel, majd ACSF-ben 40 percig 

deészterifikáltuk. 

Ezt követıen a szeleteket az Olympus BX50WI „upright” mikroszkóp 

tárgyasztalán (Gibraltar BX1, Burleigh) elhelyezett kísérleti kamrában, folyamatos 

ACSF perfúzió (CdCl2 tartalmú oldatokból kihagytuk a NaH2PO4-ot) alatt tartottuk és 

a mikroszkópra felszerelt 40X-es vízimmerziós objektívvel (Olympus) vizsgáltuk. A 

töltött hippokampusz szeletek CA1 rétegének piramissejtjeit T.I.L.L. Polychrome II 

monokromátor segítségével felváltva, két hullámhosszon (340 ± 5 nm és 380 ± 5 nm) 

gerjesztettük. A gerjesztés intenzitását a fényútba helyezett, rekesz segítségével 

optimalizáltuk. Az emittált fényt (510 ± 20 nm) hőtött CCD („charge coupled 

device”) kamerával (Photometrics Quantix) detektáltuk. A rendszert az Axon Imaging 

Workbench 4.0 szoftverrel irányítottuk. A jelintenzitásokat (töltött sejtbıl származó 

fluoreszcencia) a háttér (sejthez közeli, sejtmentes terület) értékeivel korrigáltuk 

(levontuk). A sejttestek aktuális [Ca2+]i értékeit a kísérletet követıen („off-line”) a 

következı módon számoltuk (Grynkiewicz és mtsai, 1985): [Ca2+]i = Kd x Fmax380 / 

Fmin380 x (R - Rmin) / (Rmax - R), amelyben az R (ratio) a 340 és 380 nm-es gerjesztést 

követıen emittált, háttér korrigált fura2 fényintenzitások hányadosa; az Rmin és az 

Rmax az R-hez hasonlóan számolt hányadosok 0 mM-os és festéket szaturáló Ca2+ 

koncentráció mellett; az Fmax380 és az Fmin380 a háttérrel korrigált fluoreszcencia 
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intenzitások a 380 nm-es gerjesztést követıen 0 mM és festéket szaturáló Ca2+ 

koncentráció mellett. A rendszert jellemzı paramétereket (Kd = 197 ± 7 nM, 

Fmax380/Fmin380 = 8,51 ± 0,27, Rmin = 0,29 ± 0,01 és Rmax = 5,14 ± 0,20, n = 4) kalibráló 

oldatsor segítségével határoztuk meg (Calcium Calibration Buffer Kit with 

Magnesium # 2, Molecular Probes).  

A sejtek fura2 dextrán töltése céljából üveg mikropipettákat húztunk pipetta húzó 

(Sutter Instrument, P-87) segítségével. A körülbelül 0,5 mg-nyi fura2 dextrant 1,5 µl, 

1,5 %-os BSA-ban („bovine serum albumine”) feloldottuk, majd megszárítottuk egy 

tárgylemezen. Az így kiszárított, kristályos festéket -20oC-on tároltuk. A festék töltés 

napján a mikropipetták hegyét a desztillált vízben feloldott fura2 dextrán BSA 

keverékbe mártottuk. A pipetta hegyét egy pillanatra az akut hippokampusz szelet 

CA1 stratum radiatum rétegébe szúrtuk. A szeleteket szobahımérsékleten, 60 percig, 

ACSF-ben hagytuk, hogy a piramissejteknek a festéket legyen idejük felvenni. A Ca2+ 

méréseket a retrográd módon feltöltıdött CA1 piramissejtek szómáján (9.A ábra), a 

fent leírt imaging rendszer segítségével végeztük (excitáció 340 ± 5 nm és 380 ± 5 

nm; emisszió: 510 ± 20 nm). 

5.5. Az intracelluláris Na+ koncentráció mérése 

Az akut hippokampusz szeleteket szobahımérsékleten töltöttük (60 perc, 10 µM) 

a Na+ érzékeny, fluoreszcens festékkel, az SBFI/AM-mel (Minta és Tsien, 1989). A 

töltött szeleteket háromszor lemostuk és 90 percig deészterifikáltuk. A töltı oldat 0,05 

% (g/v%) Pluronic F127-et is tartalmazott. Bár Minta és Tsien 1989-ben az SBFI sót 

eredetileg két-hullámhosszon gerjesztıdı festékként írták le, azonban a CA1 

piramissejtekben az SBFI/AM a töltést követıen, úgy viselkedett, mint egy egy-

hullámhosszon gerjesztıdı festék (lásd a festék gerjesztési spektrumát 0 és 130 mM 

[Na+]i mellett 5.B ábrán). Ennek magyarázata az lehet, hogy az SBFI spektrális 

tulajdonságait a környezeti paraméterek erısen befolyásolják (pl. viszkozitás, 

ionerısség, hımérséklet). A jelenséget már mások is leírták (Negulescu és Machen, 

1990; Borzak és mtsai, 1992). Ezért a CA1 piramissejteket egy hullámhosszon (365 ± 

5 nm) gerjesztettük, ott ahol a 0 és 130 mM [Na+]i mellett megmért gerjesztési 

spektrumok hányadosa a legnagyobb volt. Fontos megjegyezni, hogy a teljes 

spektrumban fluoreszcencia csökkenés látható az [Na+]i növekedésével párhuzamosan 

(5.B ábra; (Negulescu és Machen, 1990; Borzak és mtsai, 1992)). A méréseket a fent 

leírt hőtött CCD kamera rendszerrel végeztük, az emittált fényt 510 ± 20 nm-en 
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detektáltuk. A sejtek nyers fluoreszcenciáját a háttér (sejthez közeli, sejtmentes 

terület) levonásával és exponenciális illesztésével („bleaching”, a festék 

károsodásából eredı fluoreszcencia csökkenés, azaz fakulás) korrigáltuk. A sejttestek 

[Na+]i értékeit a kísérletet követıen számoltuk a következı módon (Grynkiewicz és 

mtsai, 1985): [Na+]i = Kd x (F - Fmin) / (Fmax - F), amelyben az F az aktuális emissziós 

intenzitás 365 nm-es gerjesztést követıen. A Fmax-t és Fmin-t minden kísérlet végén, in 

situ kalibráció során határoztuk meg (5.C ábrabetét). Az Fmin a fluoreszcencia 

intenzitás értéke (gerjesztés 365 nm-en) Na+ mentes kalibráló oldat (0 mM Na+, 155 

mM K+, 10 µM Gramicidin D (monovalens kation ionofór)) legalább 15 perces 

adagolása után. Az Fmax a fluoreszcencia intenzitás (gerjesztés 365 nm-en) szaturáló 

Na+ koncentráció mellett. Az Fmax-t közvetlenül a kalibráló oldat perfúziójának a 

kezdetén mértük, amikor a magas K+ koncentrációjú oldat depolarizálja a sejteket és 

nagyfokú Na+ beáramlást okoz, amíg a Na+ még nem mosódik ki az agyszeletbıl. A 

festék Kd értékét 9-pontos ([Na+] mM-ban: 0, 3, 6, 10, 20, 40, 80, 130, 155) in vitro 

kalibráció során, az akut hippokampusz szelet CA1 piramissejtjeiben határoztuk meg 

(Kd = 17,855 mM; n = 10). A kalibráló oldat a következıket tartalmazta mM-ban: 

MgCl2, 0,6; CaCl2, 0.5; HEPES, 10; glükóz, 10; Gramicidin D, 0,01; [Na+ + K+] = 155 

úgy, hogy a Cl- legyen 30, a glukonát 125. A Na+ és a K+ megfelelı adagolásához 

NaCl-ot, KCl-ot, Na+-glukonátot és K+-glukonátot használtunk (Harootunian és mtsai, 

1989; Diarra és mtsai, 2001). Az elektromos téringerléseket a szervkamrába helyezett, 

két platina elektróda segítségével váltottuk ki (10 Hz, 50 sokk, 45 V/cm). 

5.6. Elektrofiziológiai mérések 

A CA1 piramissejteket infravörös fáziskontraszt eljárás („Infrared Differential 

Interference Contrast”; IR-DIC) segítségével jelenítettük meg. A patch pipettákat 

boroszilikát alapú üvegbıl húztuk (1,2 mm külsı átmérı; Harvard Instruments, 

March-Hugstetten, Németország). Az egészsejtes („whole-cell”) áramzár („current-

clamp”) elvezetések céljából az 5-9 MΩ ellenállású pipettákat mesterséges 

intracelluláris oldattal töltöttük meg (összetétele mM-ban: K-glukonát, 125; KCl, 10; 

HEPES, 10; Di-Tris-só foszfokreatin, 10; Na-GTP, 0,3; Mg-ATP, 4; NaCl, 10). Csak 

a -50 mV-nál negatívabb nyugalmi membrán potenciálú sejteken kísérleteztünk. Az 

adat rögzítést és elemzést a pClamp8 szoftver (Axon Instruments, Foster City, CA, 

USA) segítségével végeztük. 
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5.7. Az intracelluláris ROS mérése 

A ROS intracelluláris képzıdését az oxidáció érzékeny CM-H2DCFDA festékkel 

mértük 36oC-on. A CM-H2DCFDA a gyártó Molecular Probes szerint érzékeny (1. és  

 

 
 

2. ábra 
A CM-H2DCFDA és a HEt fluoreszcencia tulajdonságai. A, A CM-H2DCFDA membrán 
permeábilis, színtelen molekula, a sejtekbe diffundálva intracelluláris észterázok hatására 
deacetilálódik (barna kör jelzi a hasítás helyét) és létrejön a szintén színtelen, de már 
membrán impermeábilis CM-H2DCF. A CM-H2DCF ONOO-, H2O2 és OH˙ hatására CM-
DCF-fé oxidálódik (Molecular Probes). A CM-DCF fluoreszcens (zöld) molekula, 
fluoreszcenciája a molekula vázon elhelyezett nagy elektronvonzó képességő klór atomoknak 
köszönhetıen pH csökkenésre a fiziológiás pHi alatt sem érzékeny (pKa=4,8), szemben 
alapvegyületével a fluoreszceinnel (fekete körberajzolás, pKa=6,4). A kékkel jelölt hidroxil-
csoport adja a festékre jellemzı pH érzékenységet. B, A membrán permeábilis HEt O2˙- 
hatására membrán impermeábilis etidinné oxidálódik. Mind a HEt, mind az etidin 
fluorszcens, az elıbbi 370 nm-en, az utóbbi 495 nm-en fluoreszkál. A piros körrel jelöltem a 
festéken O2˙

- támadáspontját. Egyik forma se érzékeny a pH változásra. 
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2. ábra) a ONOO--re, a H2O2-ra és a OH˙-re. A CM-H2DCFDA mindaddig nem 

fluoreszcens, amíg az intracelluláris észterázok el nem távolítják róla az acetát 

csoportokat és nem oxidálódik (2.A ábra). A festéket (50 µg) minden kísérleti nap 

frissen oldottuk be 10 µl DMSO-ban (dimethyl sulfoxide). A szeleteket 25oC-on 

töltöttük, sötétben (45 µM CM-H2DCFDA, 45 perc), 0,005 % (g/v%) Pluronic F127 

jelenlétében (3.A ábra). A töltést követıen a szeleteket háromszor átmostuk, majd 

ACSF-ben 30 percig deacetiláltuk. Minden oldathoz, amit a szeletek töltését követıen 

használtunk, 5 mM probenecidet adtunk, hogy gátoljuk a festéknek a sejtekbıl, 

hımérséklet függı módon, szerves anion transzportereken keresztül történı 

eltávolítást (10.C ábra; (Steinberg és mtsai, 1987)). A szeleteket a kísérletek során, 

folyamatos perfúziót biztosító (3,5 ml/perc) kamrában tartottuk. A festéket 10X-es 

objektív (Olympus) használata mellett, a fent leírt imaging rendszer segítségével 

gerjesztettük (488 ± 5 nm). Az emittált fényt 535 ± 25 nm-en detektáltuk (3.A ábra). 

Mivel a CM-H2DCFDA az erıs gerjesztı intenzitások mellett irreverzibilisen 

oxidálódik (10.A ábra), a gerjesztési intenzitást olyan alacsonyra állítottuk, amennyire 

lehetséges volt, és a szelet DIC vizualizációja (3.A és B ábra) során vörös szőrıt 

(RG665; Schott Filter Glass) helyeztünk a kondenzor fölé. A képkészítés frekvenciája 

mindig 6/perc volt és az expozíciós idıt sem változtattuk. Így megfelelı idıbeli 

felbontást kaptunk a festék alacsony fotooxidációs károsodása mellett. A következı 

hippokampusz rétegeket vizsgáltuk: CA1 stratum pyramidale (SP), stratum radiatum 

(SR) és stratum lacunosum (SL) illetve gyrus dentatus (DG) stratum moleculare (SM) 

és stratum granulosum (SG). A hippokampusz szeletek egyes rétegeiben az egyes 

kísérletek során kapott fluoreszcencia értékeket korrigáltuk a töltetlen szeletek (nincs 

CM-H2DCFDA töltés) megfelelı rétegeiben végzett identikus kísérletek átlagos 

autofluoreszcencia intenzitásának levonásával (OGD, n = 6; OGD+ATZ+MS, n = 5). 

Az így meghatározott autofluoreszcencia a kísérlet kezdetén 16,5 illetve 17,4 %-a volt 

a teljes jelintenzitásnak és nem különbözött szignifikánsan az egyes rétegek között. 

Bár a CM-H2DCFDA akut szeletben végzett karakterizálása és a mérés optimalizálása 

módszertani kérdés, de mivel ezt mi csináltuk elsıként az irodalomban, ezért az 

Eredmények és Megbeszélés fejezetben is foglalkozom vele. 

Az O2˙
- intracelluláris képzıdését (1. ábra) a O2˙

--szelektív festékkel, a 

hidroetidinnel (HEt) mértük (Bindokas és mtsai, 1996). Az akut striátum szeleteket 25 

percig töltöttük, szobahımérsékleten, 60 µM festékkel. A töltı oldatot minden 

kísérlethez frissen készítettük el. A szeleteket 495 ± 5 nm-es fénnyel gerjesztettük, az 
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emittált fényt 605 ± 37,5 nm-en detektáltuk 10X-es objektív használata mellett a fent 

leírt imaging rendszer segítségével (3.B ábra). A festék lényeges tulajdonságait a 2.B 

ábra mutatja.  

 

 
 

 
 

3. ábra 
Akut, patkány agyszeletek töltése intracelluláris, fluoreszcens, ROS érzékeny festékekkel. A, 
A CM-H2DCFDA-val töltött, hippokampusz szelet reprezentatív DIC (fent) és fluoreszcens 
(lent) képe (10X-es víz immerziós objektív) mutatja a hippokampusz rétegeket, és az „off-
line” elhelyezett ROI-kat (lásd Módszerek). B, A Het-nel töltött, striátum szelet reprezentatív 
DIC (balra) és fluoreszcens képe (jobbra) látható (lásd Módszerek). 

 

5.8. A szöveti duzzadás mérése 

Az ischémia a sejtek duzzadását okozza, ami az intracelluláris festékek 

hígulásával, a fluoreszcencia intenzitásának csökkenésével jár. A calcein AM-mel 

történı térfogatváltozás mérés a festék oxidáció érzékenysége (Uggeri és mtsai, 2004) 

miatt nem volt alkalmas a duzzadás meghatározására. 
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A hippokampusz rétegek térfogatváltozásának meghatározására kifejlesztettünk 

egy direkt módszert, melyben lehetıség van arra, hogy a duzzadást ugyanabban a 

szeletben vizsgáljuk, mint amelyikben a ROS mérés történt. Az eljárás lényege, hogy 

az egyes rétegek megnagyobbodását „off-line”, a fluoreszcens képeken mértük a 

transzverzális hippokampusz szeletek x (piramissejtek csúcsi dendritjeinek iránya) és 

y (piramis réteg iránya) tengelyei mentén. Az x és y tengelyeket a 13.A ábrabetét 

mutatja. A mérés során derékszögő ROI-kat („regions of interest”, intenzitás mérésre 

kijelölt terület) rajzoltunk a rétegek fölé (azonos orientációban, mint a fluoreszcens 

képen a 3.A ábrán) és a duzzadással szinkron módon és annak megfelelıen 

változtattuk a méretüket. A ROI-k oldalhosszát pixel (képpont) számban fejeztük ki. 

Az CA1 és a DG anatómiai struktúrájának ismeretében (a fısejtek alakja és 

orientációja), a „ROI test” harmadik dimenziójának változását (az xy síkra merıleges 

z irányú kiterjedés; 13.B ábra bal oldali betét) ugyanannyinak tekintettük, mint az y 

tengelyen mértet. A térfogat értékeket a három paraméterbıl számoltuk. Elosztva a 

reoxigenizációs válasz csúcsán mért térfogat értékeket (a görbék 30. perce; x30perc 

y30perc z30perc = V30perc) az OGD elıtti térfogat értékekkel (a görbék 10. perce; x10perc 

y10perc z10perc = V10perc) megkapjuk az egyes rétegeknek az OGD és reoxigenizáció által 

kiváltott, relatív duzzadását (V30perc/V10perc; 13.B ábra). Az adott réteg relatív duzzadás 

értékének a szorzása a megfelelı réteg aktuális, normalizált fluoreszcencia értékével 

megadja a duzzadással korrigált CM-H2DCFDA fluoreszcencia értékeket (13.C ábra). 

A derékszögő ROI-kat a következı módon rajzoltuk meg. Két referencia pontot 

választottunk ki a ROI-k átellenes sarokpontjainak. A referencia pontokat 

anatómiailag nem azonosított, de a fluoreszcens képen jól látható és követhetı foltok 

közepeként definiáltuk, akár világosabbak, akár sötétebbek voltak, mint a 

környezetük. A foltok közepének a pontos meghatározása érdekében mindig egy 

elliptikus ROI-t is rajzoltunk a folt köré az aktuális képen és ezen ellipszis átlóinak a 

metszetét vettük referencia pontnak. A referencia pontokat az adott rétegen belül 

mindig olyan távol választottuk egymáshoz képest, amilyen távol lehetett, hogy ezzel 

is növeljük a ROI oldalhosszak mérésének a pontosságát. A ROI-k x oldala, legalább 

az adott réteg 60 %-a volt, míg az y oldala nem volt kevesebb 10 piramissejt 

átmérınél. Ha nem találtunk olyan referencia pontot, amely minden feltételt teljesített, 

a térfogat növekedést nem határoztuk meg. Mivel a ROI-k méretének és helyzetének 

változtatása (a referencia pontok mozgásának megfelelıen) és a pixel számok 

manuális meghatározása rendkívül idıigényes illetve a duzzadás pontos idı 
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függésének a meghatározása nem volt célja a munkánknak, ezért a térfogatváltozás 

elemzést csak bizonyos idıpontokban végeztünk (kivéve két szeletet, ahol 2 perces 

felbontással követtük a duzzadás változását; 13.B ábra jobb oldali betét). 

5.9. A CM-H2DCFDA festék fluoreszcenciájának pH-érzékenysége 

A CM-H2DCFDA festék fluoreszcenciájának pH-függı kioltódását (quenching) 

vizsgáltuk különbözı pH-jú pufferekben (MOPS-szal: 7,1; 6,7; 6,4; acetáttal: 4,8) a 

fent ismertetett imaging rendszerben. A puffer oldatok összetétele a következı volt 

mM-ban: NaCl: 142; KCl: 2.5; CaCl2: 2; MgCl2: 2; NaH2PO4: 1.25; glükóz: 10; 

MOPS vagy acetát, 10. A CM-H2DCFDA törzsoldathoz NaOH adtunk, hogy a 

diacetát csoportokat lehidrolizáljuk. A fluoreszcens CM-DCF a CM-H2DCF-bıl 

képzıdött spontán oxidációval.  

5.10. Az sejtek életképességének mérése 

A sejtek életképességének meghatározása céljából 10 perc OGD-t és 10 perc 

reoxigenizációt követıen a szeleteket 4 %-os paraformaldehiddel (0,1 M-os foszfát 

pufferolt sóoldatban) fixáltuk és 30 percig festettük propidium jodiddal (PI, 1,5 µM; 

Molecular Probes). A PI egy membrán impermeábilis festék, mely a DNS 

jelenlétében válik fluoreszcenssé, ezért a sejtek mindaddig nem fluoreszkálnak, amíg 

a sejtek membránja nem sérül. A szeleteket magas nyomású higany lámpa és 

excitációs szőrı segítségével gerjesztettük 535 ± 25 nm-en. A PI töltött és OGD 

kezelt szeletekrıl a képeket SPOT RT Color kamerával (Diagnostic Instruments) 

rögzítettük Nikon Eclipse E600-as mikroszkópra szerelt 2X-es objektíven (Nikon) 

keresztül. A képkészítést követıen a szeleteket 5 percig permeabilizáltuk 99,8 %-os 

metanollal és újratöltöttük PI-dal, hogy meghatározhassuk a maximális 

fluoreszcenciát, amikor a sejtmembránok maximálisan károsodtak. A sejtelhalási rátát 

a metanol kezelés elıtti és utáni fluoreszcencia intenzitás hányadosaként számoltuk. 

A kontroll szeleteket szobahımérsékleten tartottuk, fixáltuk és az OGD szeletekkel 

párhuzamosan töltöttük PI-dal. 

5.11. Az adatfeldolgozás és a statisztika 

Veratridin: A drogok veratridin által kiváltott [Ca2+]i növekedésre gyakorolt 

hatását a Ca2+ válasz csúcsoknak a drog jelenlétében és hiányában történı 

összehasonlításával becsültük meg. Azokban a kísérletekben, melyekben a 
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drogkezelés eltőntette az [Ca2+]i csúcsot, a csúcsoknak megfelelı értékeket a kontroll 

kísérletek csúcsainak átlagos idıpontjában (elsı csúcs – 10. másodperc, 2. csúcs – 80. 

másodperc) határoztuk meg. A sejteket a DIC képen mutatott tipikus alakjuk és 

lokalizációjuk alapján választottuk ki. Csak azokat a sejteket vontuk be a statisztikai 

elemzésbe, melyek egészséges morfológiával (Moyer és Brown, 2007) és stabil 

nyugalmi [Ca2+]i-val rendelkeztek. A veratridin által kiváltott Ca2+ változások 

statisztikai elemzésekor az [Ca2+]i értékekkel számoltunk. Az [Ca2+]i, az [Na+]i és a 

membrán potenciál mérése során a kísérleti elemszám (n) megadja az adott kezelési 

csoportban a sejtek, a szeletek és az állatok számát is (n = sejt/szelet/állat).  

OGD-Ca
2+

: Az OGD által kiváltott Ca2+ változások esetén a Ca2+ emelkedéseket 

viszonyítottuk az alaphoz és ezen hányadosok drog jelenlétében és hiányában kapott 

értékeit hasonlítottuk egymáshoz. Az [Ca2+]i-t a fura2 hányadossal (ratio = I340nm / 

I380nm) jellemeztük. A sejtek beválasztásának kritériumai megegyeztek a veratridin 

kezelés során alkalmazott kritériumokkal. A kísérleti elemszám a sejtek számát 

mutatja. Minden kísérleti csoportban az eredmények legalább négy állatból 

származnak. 

OGD-ROS: Az OGD által kiváltott ROS változások elemzésekor az 

autofluoreszcencia korrekciót követıen (lásd fent) egy exponenciális görbét 

illesztettünk minden egyedi kísérleti görbe OGD elıtti szakaszára és a kísérleti 

görbéket ehhez az illesztett exponenciálishoz normalizáltuk. Töltött kontroll 

szeleteken elvégzett kísérletek (OGD nélkül) megerısítették a CM-H2DCFDA 

fluoreszcencia kezelés nélküli változásának exponenciális jellegét. Az OGD 

hiányában is megfigyelhetı folyamatos alapvonal-növekedés a nyugalmi ROS 

képzıdés következtében létrejövı folyamatos festék oxidációra utal. A ROS mérések 

során a kísérleti elemszám (n) a szeletek számát mutatja, melyek mindegyike 

különbözı állatból származott. Statisztikai elemzést az OGD 7. (OGD fázis; kataláz 

és GPx gátló jelenlétében OGD alatt megjelenı ROS képzıdés legmagasabb 

szakasza) és a reoxigenizáció 10. percében (reoxigenizációs fázis; reoxigenizációs 

ROS képzıdés legmagasabb szakasza) végeztünk. A csúcsok amplitúdóit a 

normalizált fluoreszcencia intenzitások hat egymást követı pontjának átlagértékeként 

adtuk meg. A kiválasztott hat pont az egyedi kísérleti görbéknek mindig azonos 

szakaszára esett. 

Az adatokat az átlag ± átlag hibája (SE, „standard error of the mean”) formában 

adtuk meg. A kezelési csoportok statisztikai összehasonlítását Dunnett post-hoc 
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teszttel kiegészített egy-szempontos ANOVA segítségével végeztük el. Amennyiben 

ettıl eltérı statisztikai összehasonlítást alkalmaztunk, azt a szövegben külön jeleztük. 

A kezelési csoportok között szignifikáns különbséget akkor állapítottunk meg, ha 

p<0,05. (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001). 

5.12. Vegyületek és reagensek 

A következı vegyületeket használtuk: sodium-binding benzofuran isophthalate 

(SBFI/AM), fura2/AM, fura2 dextrán, 5-(és-6)-chloromethyl-2',7'-dichlorodihydro 

fluorescein diacetate (CM-H2DCFDA), propidium jodid (PI), calcein AM, pluronic F-

127 és Calcium Calibration Buffer Kit with Magnesium #2 (Molecular Probes, 

Eugene, OR, USA); veratridin, hidroetidin (HEt), DL-2-amino-5-phosphonopentanoic 

acid (AP-5), 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione disodium salt (CNQX), BSA 

(„bovine serum albumine”), CdCl2, carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone 

(CCCP), gramicidin D, HEPES, nifedipin, NiCl2, EGTA, Nω-nitro-L-arginine methyl 

ester (L-NAME), Nω-nitro-D-arginine methyl ester (D-NAME), 1-[2-

(trifluoromethyl)phenyl]imidazole (TRIM), 3-amino-1,2,4-triazole (ATZ), 

mercaptosuccinic acid (MS), probenecid, 3-N-[morpholino]propanesulfonic acid 

(MOPS), Di-Tris-só foszfokreatin, Na-GTP, Mg-ATP, nátrium nitroprusszid (SNP), 

Na-glukonát, K-glukonát (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA); ω-conotoxin-

MVIIC, CGP-37157, 2-[2-[4-(4-nitrobenzyloxy)phenyl]]isothiourea (KB-R7943), 

cyclosporine A (CsA; Tocris, Ballwin, MO, USA); tetrodotoxin (TTX), thapsigargin 

(Alomone Labs, Jeruzsálem, Izrael). Az összes többi vegyületet a Mercktıl szereztük 

be (Darmstadt, Németország). 



 46 

 

6. Eredmények 

6.1. A perzisztens Na+ beáramlás és az [Ca2+]i növekedés kapcsolata 

6.1.1. A veratridin [Ca2+]i növekedést okoz a CA1 piramissejtekben 

(J Neurochem, Mechanism of the persistent sodium current activator veratridine-

evoked Ca2+ elevation: implication for epilepsy; revízió alatt) 

Az [Ca2+]i-t fura2/AM-mel töltött akut hippokampusz szeletek CA1 

piramissejtjeiben vizsgáltuk. A veratridin perfúziója (10 µM, 1 perc) kétfázisú Ca2+ 

választ okozott a CA1 piramissejtek szómájában (4.A ábra). Az elsı Ca2+ csúcs 

kisebb volt és meredeken növekedett (csúcs1=241,5 ± 24,9 nM, csúcs2=616,2 ± 68,9 

nM; n=38/19/18). Az elsı és a második csúcs átlagosan 10,4 ± 1,0 illetve 80,3 ± 5,2 

másodperccel a veratridin válasz kezdetét követıen alakult ki. Az CA1 piramissejtek 

nyugalmi [Ca2+]i-ja 56,8 ± 3,9 nM (n=182/71/54) volt. 1 mM EGTA tartalmú Ca2+-

mentes közeg mindkét [Ca2+]i csúcsot eltörölte, ami azt mutatja, hogy az [Ca2+]i 

növekedés az extracelluláris térbıl származott (p<0,05; kétmintás t-próba; n=8/5/5; 

4.A ábra). 

A labor korábban publikált eredményei szerint 1 µM TTX (VGSC-k szelektív és 

hatékony gátlószere), akár az [Ca2+]i növekedés elıtt vagy alatt adva, gátolta a 

veratridin által kiváltott [Ca2+]i növekedést (Zelles és mtsai, 2001). Mivel a TTX gátol 

minden direkt (hatás a mért sejten) és indirekt (hatás a mért sejthez kapcsolódó sejtek 

aktivációján keresztül) aktivitást a szeletben, ezért az indirekt hatások elkülönítése 

érdekében legátoltuk az excitátoros glutamát bemeneteket az NMDA-R gátló AP-5 

(50 µM) és AMPA/kainát receptor gátló CNQX (30 µM) segítségével. Az AP-5 és a 

CNQX együttes adása nem befolyásolta szignifikánsan az [Ca2+]i csúcsokat, ami egy 

direkt, a mért sejtek VGSC-in kifejlıdı veratridin hatásra utal (csúcs1=319,5 ± 56,6 

nM, p>0,05; csúcs2=894,6 ± 189.5 nM; p>0,05; n=15/6/4; 6.A és 7. ábra).  
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4. ábra 
A VGSC inaktivációt gátló alkaloid, a veratridin, akciós potenciál tüzelést, tartós 
depolarizációt és kétfázisú [Ca2+]i növekedést vált ki. A, Reprezentatív görbe mutatja a 
veratridin (10 µM, 1 perc) hatását CA1 piramissejt szómájában normál és Ca2+ mentes 
közegben. B, Reprezentatív görbe mutatja a kezdeti akciós potenciál tüzelést (lásd a válasz 
kinagyított elsı másodpercét az ábrabetéten) és a membrán potenciál változást. C, A diagram 
a membrán potenciál (Em; pontok a jobb oldali skálával) és a tüzelési frekvencia (AP/s; Hz; 
oszlop diagram a bal oldali skálával) átlagait mutatja a veratridin válasz egyes kiemelt 
szakaszain (Nyugalmi: nyugalmi szint; 1 s: akciós potenciál sorozat elsı másodperce; P1: 
veratridin válasz 10. másodperce, az elsı Ca2+ csúcs átlagos idıpontja; P2: veratridin válasz 
80. másodperce, a második Ca2+ csúcs átlagos idıpontja; 150 s: 150. másodperc). A veratridin 
hatás kezdetét nyíllal jelöltük. Az A, B és C ábrák idıléptéke azonos, az [Ca2+]i és a Em 
mérését különbözı sejteken végeztük, azonban a veratridin válasz kezdetének megfelelıen 
igazítottuk a görbéket és a C ábrát. 
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6.1.2. A veratridin akciós potenciál tüzelést vált ki és depolarizál 

(J Neurochem, Mechanism of the persistent sodium current activator veratridine-

evoked Ca2+ elevation: implication for epilepsy; revízió alatt) 

A szomatikus, egészsejtes, áramzár elvezetések segítségével vizsgáltuk a 

veratridin perfúzió (10 µM, 1 perc) hatását a CA1 piramissejtek elektromos membrán 

tulajdonságaira (n=7/7/5; 4.B és C ábra). A 4.B ábra egy jellegzetes veratridin választ 

mutat akciós potenciál tüzeléssel a válasz kezdetén (lásd a válasz kinagyított elsı 

másodpercét a 4.B ábrabetéten) illetve depolarizációs platóval. A 4.C ábra a membrán 

potenciál (Em) átlagos szintjét és a tüzelési frekvenciát mutatja a veratridin válasz 

egyes, kiemelt idıpontjaiban. A nyugalmi membrán potenciál -64,0 ± 3,9 mV volt. A 

veratridin membrán depolarizációt (-56,6 ± 2,8 mV ) és egy nagy frekvenciás akciós 

potenciál sorozatot váltott ki (33,0 ± 4,9 Hz volt az 1. másodpercben (1 s)). Az akciós 

potenciál tüzelés egybeesett az elsı [Ca2+]i csúcs kezdetével. A piramissejtek további 

depolarizációjával párhuzamosan (-39,9 ± 4,1 mV ) az akciós potenciálok 

frekvenciája is lecsökkent 9,0 ± 2,4 Hz-re (P1, 10. másodperc, az elsı [Ca2+]i csúcs 

átlagos idıpontja). A piramissejtek depolarizációja által létrehozott plató potenciál a 

veratridin válasz 80. másodpercében (P2, a második [Ca2+]i csúcs átlagos idıpontja) 

elérte a -36,6 ± 3,7 mV-ot (tüzelési frekvencia: 1,6 ± 0,7 Hz). A veratridin válasz 

mindig a depolarizációs plató gyors megszőnésével fejezıdött be. A válasz hossza a 

kísérletek között nagy eltérést mutatott (382,5 ± 103,6 másodperc). 

6.1.3. A veratridin perzisztens Na+ beáramlást hoz létre 

(J Neurochem, Mechanism of the persistent sodium current activator veratridine-

evoked Ca2+ elevation: implication for epilepsy; revízió alatt) 

Az [Na+]i-nak a veratridin (10 µM, 1 perc) hatásra bekövetkezı változását az 

[Na+]i változásaira érzékeny festékkel, az SBFI/AM-mel vizsgáltuk. Az elektromos 

téringerlés („field stimulation”, fs) az ingerlés erısségétıl és TTX-tıl függı Na+ 

csúcsokat váltott ki a CA1 piramissejteken (5.A és C ábra). Szemben a téringerléssel a 

veratridin kezelés tartós és nagyfokú [Na+]i növekedést (perzisztens Na+ beáramlás) 

indukált. A perzisztens Na+ beáramlás (csúcs=39,7 ± 8,6 mM; n=14/6/4, 5.D ábra) 

egyfázisú volt, amely lassan és fokozatosan tért vissza az alapvonalra (5.C ábra). A 

nyugalmi [Na+]i 7,3 ± 1,3 mM volt (n=14/6/4; 5.D ábra). Minden egyes kísérletet 
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követıen in situ kalibrációt végeztünk, ami lehetıvé tette az [Na+]i meghatározását 

(5.C ábrabetét, lásd Módszerek).  

 

 
 

5. ábra 
A veratridin masszív, egyfázisú [Na+]i növekedést okozott a hippokampusz CA1 
piramissejtjeiben. A, A TTX (1 µM) meggátolta a teszt elektromos téringerlést (fs2: 2 ms). A 
válasz a toxin kimosása után visszatért (reprezentatív görbe; n=4/2/2). B, Az [Na+]i-t az 
SBFI/AM-mel mértük. Az extracelluláris [Na+] növelése 0 mM-ról (szürke vonal) 130 mM-ra 
(fekete vonal) gramicidin D (10 µM) jelenlétében fluoreszcencia csökkenést okozott a 
gerjesztési spektrumban (három azonos kísérlet reprezentatív görbéje). A gerjesztési spektrum 
pontjait 5 nm-enként rögzítettük (λ: hullámhossz). C, A veratridin (10 µM, 1 perc) perfúziója 
masszív és tartós Na+ beáramlást idézett elı, amint azt a tipikus Na+ válasz görbe is mutatja. 
A veratridin válasz kezdetét a hosszú nyíl jelöli. A rövid nyílak mutatják a növekvı pulzus 
idıtartamú elektromos téringerléseket (fs1: 1 ms; fs2: 2 ms). Kalibrációs oldat (Kal. Oldat) 
segítségével minden kísérletet követıen in situ kalibrációt végeztünk (lásd Módszerek). Az 
ábrabetét az azonos kísérlet nyers intenzitás adatát mutatja háttér levonás és fluoreszcencia 
csökkenés (festék „bleaching” vagy fakulás) exponenciális korrekciója után. A.u. a 365 nm-
en mért fluoreszcencia intenzitás (I365) önkényes egysége („arbitrary unit”). Fmin és Fmax a 
fluoreszcencia intenzitásokat jelölik 0 és szaturáló [Na+]i esetén (excitáció 365 nm-en). D, 
Nyugalmi (világos oszlop) és veratridin adást követı maximális [Na+]i (sötét oszlop). 
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6.1.4. A veratridin által okozott Ca2+ beáramlás komponensei 

(J Neurochem, Mechanism of the persistent sodium current activator veratridine-

evoked Ca2+ elevation: implication for epilepsy; revízió alatt)  

Az [Ca2+]i növekedés forrásainak felderítése során elsı lépésben a VGCC-kat 

vizsgáltuk meg. Mivel a VGSC-k inaktivációja veratridin jelenlétében gátolt volt, 

feltételeztük, hogy az áramzár technikával igazolt membrán depolarizáció és akciós 

potenciál sorozat megnyitotta a VGCC-kat is és egy gyors Ca2+ beáramlást okozott a 

CA1 piramissejtekbe. A nem szelektív, 100 µM-os koncentrációban mindegyik 

VGCC típust blokkoló CdCl2 feltételezésünkkel összhangban gátolta a gyors, elsı 

csúcsot (csúcs1=28,8 ± 6,6 nM vs. veratridin önmagában; p<0,001; n=26/9/4; 6.B és 

7.A ábra). A CdCl2 második Ca2+ csúcsra kifejtett hatását a mi rendszerünkben nem 

lehet megmérni, mert a VGCC-k nyitását követıen a Cd2+ beáramlik ezeken a 

csatornákon a sejtekbe és a fura2-höz kötve megnöveli fluoreszcencia hányadost 

(Hinkle és mtsai, 1992). Azért, hogy ezt a technikai nehézséget leküzdjük és más 

módon is igazoljuk a VGCC-k szerepét a Ca2+ válaszban, az összes VGCC-t gátolni 

képes, de fura2-vel reakcióba nem lépı koktéllal is megismételtük a kísérletet. A 

koktél nifedipint (10 µM), az L-típusú, NiCl2-ot (100 µM), az R- és T-, és ω–

conotoxin-MVIIC-t (ω-ctx-MVIIC; 100 nM), az N- és P/Q-típusú VGCC-k 

gátlószereit tartalmazta (Hillyard és mtsai, 1992; Randall és Tsien, 1995; Catterall és 

mtsai, 2005). A VGCC-k ezen típusai mind megtalálhatók a CA1 piramissejtek 

szómáján (Magee és Johnston, 1995). A veratridin adás elıtt a szeleteket legalább 20 

percig perfundáltuk a koktéllal. A koktél mindkét csúcsot szignifikánsan gátolta 

(csúcs1=141,6 ± 18,5 nM vs. veratridin önmagában; p<0,05; csúcs2=212,2 ± 25,3 nM 

vs. veratridin önmagában; p<0,01; n=21/8/7; 6.B és 7. ábra). Bár a koktél az 

alkalmazott koncentrációban nem gátolta olyan mértékben a téringerlés által kiváltott 

Ca2+ választ, mint a CdCl2 (93,3 ± 0,03 % gátlás; p<0,001; n=15/5/4), hatása a 

téringerlésre szignifikáns volt (41,1 ± 0,06 % gátlás; p<0,01, egy-szempontos 

ANOVA és Tukey post-hoc teszt; n=24/8/6). Vagyis a koktél alkalmas arra, hogy 

kimutassuk a VGCC-k részvételét a veratridin válaszban. 

A veratridin adást követı [Na+]i növekedés (32,5 mM ± 8,57 mM), továbbá az a 

tény, hogy az [Na+]i 5 mM-os növekedése is elegendı a NCX megfordulásához 

(Bouron és Reuter, 1996), arra ösztönzött minket, hogy megvizsgáljuk a NCX 

szerepét a Ca2+ válaszban. Ennek igazolására elıször a NCX gátló KB-R7943-mal (10  
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6. ábra 
A veratridin által okozott [Ca2+]i növekedés mechanizmusai. A görbék reprezentatívak. 
Gátoltuk A, az NMDA és az AMPA/kainát receptort (AP-5, 50 µM és CNQX 30 µM, 
sorrendben), B, a VGCC-kat a nem specifikus gátló CdCl2-dal (100 µM) és a szelektív gátló 
koktéllal (nifedipin, 10 µM, NiCl2, 100 µM és ω-conotoxin-MVIIC, 100 nM), C, a plazma 
membrán NCX-t (KB-R7943, 10 µM), D, a mitokondriális Ca2+ felszabadítást a 
mitokondriális NCX és a mPTP gátlószereivel (CGP-37157, 10 µM és CsA 1 µM, 
sorrendben) és a mitokondriális Ca2+ homeosztazist protonofór adásával (CCCP, 1 µM), és E, 
az ER Ca2+-ATPázát (thapsigargin, 1 µM). A drogok adagolását 15 perccel a veratridin adás 
elıtt elkezdtük és a kísérlet végéig folyamatosan fenntartottuk. A VGCC gátló koktélt 
legalább 20 perccel a veratridin perfúzió elıtt elkezdtük adagolni. A nyilak a veratridin (10 
µM, 1 perc) hatás kezdetét jelölik (kontroll; vékony, világos szürke vonal). A gátlók 
jelenlétében végzett kísérleteket vastag, fekete vagy sötét szürke vonallal jelöltük.  
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7. ábra 
A veratridin által okozott [Ca2+]i növekedés mechanizmusai – statisztikai elemzés. Az oszlop 
diagram, mind az elsı (A), mind a második csúcsra (B) vonatkozó átlagokat ± SE-t mutatja a 
statisztikailag szignifikáns eltérésekkel. A kezelésre utaló feliratok az A és B ábrára is 
vonatkoznak. Mivel az intracelluláris CdCl2 interakcióba lép a fura2-vel, ezért kizártuk a 
második csúcs statisztikájából (lásd Módszerek). * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 
 

µM) perfundáltuk a szeleteinket. A KB-R7943 a NCX fordított irányú mőködését 

gátolja ebben a koncentrációban (Iwamoto és mtsai, 1996). Kimutatták, hogy a NCX 

mindhárom típusa (NCX1-3) gátolható 10 µM KB-R7943-mal és mindegyik 

megtalálható a hippokampusz CA1 piramissejteken (Iwamoto és Shigekawa, 1998; 

Minelli és mtsai, 2007). A KB-R7943 nem gátolta az elsı csúcsot (csúcs1=169,8 ± 

17,2 nM vs. veratridin önmagában; p>0,05; n=28/8/6; 6.C és 7.A ábra), míg a 

másodikat szignifikánsan csökkentette (csúcs2=265,0 ± 38,4 nM vs. veratridin 

önmagában; p<0,01; n=28/8/6; 6.C és 7.B ábra), ami jól mutatja a NCX kiemelkedı 

szerepét a Ca2+ válaszban. A NCX szerepének további igazolása érdekében 

kiszámoltuk nagy idıbeli felbontással a NCX-re ható elektrokémiai hajtóerıt (ENCX) 

és ábrázoltuk az NCX aktivitást az idı függvényében (8. ábra). A következı 

egyenletet használtuk: ENCX = Em – 3ENa+ + 2ECa2+, melyben az Em a membrán 

potenciál (lásd 4. ábra), az ENa+ és az ECa2+ a Na+-ra és a Ca2+-ra vonatkozó 
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megfordulási potenciál. A megfordulási potenciálokat a Nernst-egyenletnek 

megfelelıen az extracelluláris és intracelluláris ionkoncentrációkból számoltuk. 

 

 
 

8. ábra 
A plazma membrán NCX elektrokémiai hajtóereje (ENCX) megváltozik a veratridin hatására. 
A nyíl a veratridin válasz kezdetét jelöli (10 µM, 1 perc). A nagy, üres háromszög az ENCX 
nyugalmi értéke. A fekete, nagy háromszögek az elsı és második Ca2+ csúcs átlagos 
idıpontjában mutatják az ENCX értékeit (P1 illetve P2; veratridin választ követı 10. illetve 80. 
másodperc). A kicsi, üres háromszögek megadják az ENCX dinamikáját nagyobb idıbeli 
felbontással. A szaggatott vonal az ENCX 0 szintjében a plazma membrán NCX megfordulási 
pontját jelöli. Negatív értékek esetén elıreható (forward) mőködésrıl, pozitív értékek esetén 
fordított (reverse) mőködésrıl beszélünk. 
 

A számolás során az oldat összetételének megfelelıen az extracelluláris [Na+]-t 

(153,25 mM) és [Ca2+]-t (2 mM) konstansnak feltételeztük. Az [Na+]i-k és az [Ca2+]i-k 

a veratridin válaszok átlagai a megfelelı idıpontokban. A nyugalmi ENCX -30,22 mV 

volt (Em=-64,00 ± 1,46 mV; [Na+]i=7,25 ± 1,30  mM; [Ca2+]i=56,79 ± 3,88 nM) és a 

veratridine válasz kezdetét követı 5. másodpercig a negatív tartományban maradt, 

ami a NCX elıreható („forward”) mőködésének a jele. A veratridin válasz 5. 

másodpercében az ENXC meghaladta a nulla szintet és 0,99 mV-ig nıtt (Em=-44,75 ± 

3,15 mV; [Na+]i=13,46 ± 1,95 mM; [Ca2+]i=228,02 ± 23,25 nM). A veratridin válasz 

5. másodperce után, vagyis mind az elsı (Em=-39,87 ± 4,11 mV; [Na+]i=18,43 ± 3,18 

mM; [Ca2+]i=241,5 ± 24,87 nM), mind a második (Em=-36.64 ± 3.69 mV; 

[Na+]i=39.72 ± 8.57 mM; [Ca2+]i=616.24 ± 68.88 nM) Ca2+ csúcs átlagos 

idıpontjában, az ENXC értéke folyamatosan a pozitív tartományban tartózkodott, ami a 
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NCX mőködési irányának tartós megfordulását mutatja. Ezen eredményeink 

igazolják, hogy már egy 5 másodpercig tartó akciós potenciál tüzelés is képes az 

[Na+]i-t 5 mM-lal megemelni és a NCX megfordulását okozni, ami összevág Bouron 

és Reuter más közlemények és nem saját mérések adataiból számolt eredményével 

(Bouron és Reuter, 1996). A Ca2+ válasz elsı csúcsa alatti kétirányú NCX mőködés 

magyarázza a KB-R7943 elsı csúcs alatti hatástalanságát, mivel a kétirányú NCX 

mőködés nulla netto Ca2+ mozgást eredményezhet. A második csúcs alatti tartósan 

megfordult NCX mőködés megerısíti a KB-R7943-mal kimutatott gátló hatást. 

A sejtek fiziológiás vagy patológiás Ca2+ válaszait érdemben alakítják 

mitokondriumok is (Babcock és Hille, 1998). Kétféle módon igazoltuk a 

mitokondriumok szerepét a veratridin által kiváltott [Ca2+]i növekedésben. Elıször a 

mitokondriális protonofór CCCP (1 µM) segítségével gátoltuk a mitokondriumokat.  

A CCCP H+-ok számára átjárhatóvá teszi a mitokondriumok belsı membránját, 

ezáltal depolarizálja a mitokondriumokat, megszünteti a belsı membrán két oldala 

közti elektrokémiai grádienst és meggátolja a Ca2+-ok beáramlását (Ca2+ 

szekvesztráció) a mitokondriális mátrixba. A CCCP preperfúziója megszőntette a 

veratridin válasz kétcsúcsú karakterét létrehozva egy egyfázisú, plató típusú [Ca2+]i 

növekedést. Az [Ca2+]i szignifikánsan megnıtt, mind az elsı, mind a második csúcs 

alatt (csúcs1=544,8 ± 61,0 nM vs. veratridin önmagában; p<0,001; csúcs2=1039,0 ± 

154,06 nM vs. veratridin önmagában; p<0,05; n=11/5/5; 6.D és 7. ábra). Másik 

megközelítésként a mitokondriális Ca2+ felszabadítást gátoltuk specifikusan a 

mitokondriális NCX gátló CGP-37157 (10 µM) (Cox és mtsai, 1993) és a mPTP gátló 

ciklosporin A alkalmazásával (1 µM; CsA) (Crompton és mtsai, 1988; Broekemeier 

és mtsai, 1989). A gátlószerek kombinált perfúziója nem hatott az elsı csúcsra 

(csúcs1=220,9 ± 27,3 nM vs. veratridin önmagában; p>0,05; n=25/11/6; 6.D és 7.A 

ábra), de a második csúcsot szignifikánsan lecsökkentette (csúcs2=286,6 ± 43,1 nM 

vs. veratridin önmagában; p<0,05; n=25/11/6; 6.D és 7.B ábra). Eredményeink szerint 

kezdetben (elsı csúcs) a Ca2+ szekvesztráció a domináns hatás, majd késıbb (második 

csúcs) a mitokondriális Ca2+ felszabadítás is jelentısen befolyásolja a Ca2+ választ. A 

CCCP második csúcs alatti hatása jól mutatja, hogy a mitokondriális Ca2+ 

szekvesztráció még mindig meghaladja a mitokondriális Ca2+ felszabadítást a mi 

kísérleti körülményeink között. 

Az intracelluláris Ca2+ raktárként is mőködı ER ugyancsak módosíthatja a 

veratridin által kiváltott [Ca2+]i növekedést a membránjában elhelyezkedı inositol-
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1,4,5-trisphosphate vagy rianodin receptorokon keresztül megvalósuló Ca2+-indukálta 

Ca2+ felszabadulás („calcium-induced calcium release”, CICR) segítségével. A CICR 

[Ca2+]i növekedéshez való hozzájárulásának fı meghatározója az ER Ca2+ raktárainak 

töltöttségi állapota (Verkhratsky, 2002). Az üres ER Ca2+ raktárak megakadályozzák a 

CICR részvételét az [Ca2+]i növekedésben. Ezen raktárak kiürítésének egyszerő 

módja, melyet hippokampusz CA1 piramissejtekben is sikerrel alkalmaztak, az ER 

Ca2+-ATPázának (ER Ca2+ felvételéét felelıs Ca2+ pumpa) gátlása (Garaschuk és 

mtsai, 1997; Camello és mtsai, 2002). Az ER Ca2+-ATPázt irreverzibilis és specifikus 

gátlószerével, a thapsigarginnal (1 µM) gátoltuk (Thastrup és mtsai, 1990). A 

thapsigargin nem befolyásolta egyik veratridin által kiváltott Ca2+ csúcsot sem 

(csúcs1=268,4 ± 38,2 nM vs. veratridin önmagában; p>0,05; csúcs2=768,5 ± 153,7 nM 

vs. veratridin önmagában; n=18/5/3; p>0,05; 6.E és 7. ábra), ami az ER Ca2+ raktárak 

lehetséges szerepe ellen szól.  

6.2.  Az intracelluláris ROS és az ischémiás excitotoxicitás kapcsolata 

6.2.1. Az OGD, mint az ischémia in vitro modellje 

Az intracelluláris ROS és az ischémiás excitotoxicitás kapcsolatának vizsgálata 

során egy olyan in vitro ischémia modellt, az OGD modellt, állítottunk be, mely in 

vitro körülmények között hően utánozza az ischémiára jellemzı elsıdleges energia 

utánpótlási zavart (OGD összetételét lásd Módszerek fejezetben). A modell megfelelı 

beállítását az O2 parciális nyomás (pO2) értékeinek mérésével és funkcionális 

kísérletekkel igazoltuk. Megmértük a szelet perfúziós kamránkban (3,5 ml/perc 

perfúziós sebesség) 36oC-on az pO2-t OGD adás elıtt (722 Hgmm) és alatt (52 

Hgmm). Jelentıs, 14-szeres pO2 szint csökkenést találtunk. Ezt követıen az OGD 

hatás funkcionális ellenırzése céljából egy olyan intracelluláris paramétert, a 

citoszólikus Ca2+ szint változását vizsgáltuk, melyrıl az irodalomból ismert, hogy 

ischémia hatására mindig megnı (Kristian, 2004). A CA1 piramissejteket fura2 

dextránnal töltöttük. A fura2 dextrán (lásd Módszerek) a CA1 piramissejteket 

retrográd módon festi meg (9.A ábra). A neuronok szómái és proximális dendrit 

szakaszai jól vizsgálhatók voltak, azonban dendrit tüskéket és disztális dendrit 

szakaszokat már nem láttunk. A Ca2+ érzékeny fura2-vel történı Ca2+ mérés nagy 

gyakorlati elınye, hogy arány-mérés („ratio-mérés”) végezhetı vele. Az arány-mérés 
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9. ábra 
A 10 perc OGD (in vitro ischémia) hımérséklet és TTX érzékeny [Ca2+]i növekedést okoz az 
akut hippokampusz szelet CA1 piramissejtjeiben. A, A DIC vizualizációt követıen (fent) a 
fura2 dextrán töltött (lent) CA1 piramissejtek szómáin mértük az [Ca2+]i-t. B, A 10 perc OGD 
kétfázisú [Ca2+]i növekedést okoz 36oC-on (1. és 2. emelkedés). A 15 perces elıkezelés Ca2+ 
mentes közeggel, tetrodotoxinnal (TTX, 0,3 µM) vagy a kísérlet elvégzése 32oC-on legátolta 
a Ca2+ válasz mindkét fázisát. Az intracelluláris Ca2+ válaszokat a 340 és a 380 nm-en mért 
fluoreszcencia intenzitások arányaként (ratio) adtuk meg. Egyedi, reprezentatív kísérletek 
eredményeit ábrázoltuk. C, A Ca2+ szint változásait a fázisok és az alap Ca2+ szint arányaként 
összesítettük (1. emelkedés/alap és 2. emelkedés/alap). A szórások a ±SE-t mutatják. * 
p<0,05; *** p<0,001. 
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elınye, hogy a mőszer hatékonyságából és az intracelluláris festék koncentrációjának 

változásaiból származó variabilitást kiszőri (Grynkiewicz és mtsai, 1985), továbbá 

mérésével kapcsolatban már volt tapasztalatunk (Zelles és mtsai, 2001). 10 perc OGD 

hatására, 36oC-on a sejtek egy kétfázisú Ca2+ szint növekedéssel válaszoltak. Az elsı 

fázisban (1. emelkedés) a Ca2+ szint növekedése az alapvonalhoz képest (alap) 

fokozatos és kismértékő volt, míg a második fázisban (2. emelkedés) egy hirtelen, 

nagymértékő növekedését követıen platózott (9.B ábra). A 9.B ábra mutatja a Ca2+ 

emelkedések helyét, melyeket a statisztikai összesítés (9.C ábra) során a sejt 

alapvonalához viszonyítottunk (1. emelkedés/alap és 2. emelkedés/alap). A 36oC-on, 

10 perc OGD hatására kialakuló Ca2+ emelkedéseket szignifikánsan gátolta a 

hipotermia (32oC), az extracelluláris Ca2+ megvonása és a TTX (0,3 µM) perfúziója 

(9.C ábra). Ez igazolta, hogy rendszerünkben az OGD hatására az ischémiára 

jellemzı, valódi, VGSC- és hımérséklet-függı Ca2+ szint növekedés mérhetı (Gleitz 

és mtsai, 1996; Zhang és Lipton, 1999; Wang és mtsai, 2000; Raley-Susman és mtsai, 

2001; Martinez-Sanchez és mtsai, 2004). További méréseink során az így beállított 10 

perc OGD kezelést alkalmaztuk az ischémia in vitro modellezésére. 

6.2.2. Nagy tér- és idıbeli felbontású ROS mérés akut agyszeletben 

(Fekete és mtsai, Free Radic Biol Med, 2008, 44:1010) 

A CM-H2DCFDA-val történı méréseket megelızıen a festék alapvetı 

tulajdonságait teszteltük sejt mentes mintákban és akut agyszelet preparátumunkban, 

hogy optimalizáljuk és megbízhatóvá tegyük az ischémiás ROS képzıdés vizsgálatát. 

Mivel akut agyszelet preparátumban, hasonló tér- és idıbeli felbontással még nem 

vizsgálták az ischémiás ROS szint változását, feladatunk volt a módszer beállítása. 

A festék fontos, mindig figyelembe veendı tulajdonsága, hogy fény hatására 

könnyen oxidálódik. Ezt a tulajdonságát jól mutatja a 10.A ábra, melyen a nagy, 

gerjesztı fényintenzitás mellett a töltött, akut hippokampusz szelet rétegeinek 

fluoreszcenciája 22oC-on folyamatosan nı, míg a gerjesztı fényintenzitást csökkentve 

az alapvonal növekedése megszőnik. A fotooxidáció megelızése céljából a gerjesztési 

intenzitást a lehetı legalacsonyabbra állítottuk és a szelet DIC vizualizációja (3.A 

ábra) során vörös szőrıt alkalmaztunk. A képkészítés frekvenciája mindig 6/perc volt, 

az expozíciós idıt a kísérlet során nem változtattuk meg. Így a festék minimális 

fotooxidációs károsodása mellett a mérés idıbeli felbontása is megfelelı volt. 
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10. ábra 
A CM-H2DCFDA ROS mérést befolyásoló alaptulajdonságai (I.). A, A CM-H2DCFDA töltött 
akut hippokampusz szeletben a festék magas gerjesztési intenzitás (Iex) mellett (488 nm) 
fotooxidálódik, amit az alapvonal növekedése igazol (T=24oC). A hippokampusz rétegeket 
szín kódoltuk, az ábrán egy reprezentatív kísérlet fluoreszcencia intenzitását (A.u., „arbitrary 
unit”, tetszıleges egység) jelöltük. B, A CM-H2DCFDA deacetilációja és oxidációja során 
képzıdı CM-DCF fluoreszcencia intenzitásának pH függése elıre beállított pH-jú (7,1; 6,7; 
6,4; 4,8; n=4) pufferekben mutatja, hogy a CM-DCF fluoreszcencia a 7,1-6,4-es pH 
tartományban pH független (7,1-es pH-jú puffer %-ában). C, Az akut hippokampusz szeletek 
egyes rétegeiben 36oC-on bekövetkezı fluoreszcencia csökkenés (n=3) a szerves anion 
transzporterek gátlásával (probenecid, 5 mM; n=6) megelızhetı. A két kísérletet azonos 
megvilágítás mellett végeztük. A hippokampusz rétegeket szín kódoltuk, a görbék a kezelések 
átlagát mutatják a fluoreszcencia változás %-ában. A ±SE-t az ábra átláthatósága érdekében 
nem tüntettük fel. 

 

A fluoreszcein alapú CM-H2DCFDA (2.A ábra) fluoreszcenciájának intenzitás 

változása mögött elméletileg állhat a fluoreszcein alapú festékekre jellemzı savas pH 

melletti kioltódás („quenching”; fluoreszceinre vonatkozó pKa=6,4), ami egyben 

alapja a fluoreszcein alapú, pHi mérésre alkalmas festékek mőködésének. Ezért 

megmértük a CM-DCF pH függı fluoreszcencia változását különbözı pufferekben. 

Az egyes fluoreszcencia intenzitásokat a 7,1-es pH-n (egészséges sejtekre jellemzı 

intracelluláris pH) mért, átlagos intenzitáshoz normalizáltuk: pH 7,1, 100±1,7 %, 

n=12; pH 6,7, 96±4,4 %, n=4; pH 6,4, 97±1,8 %, n=4; pH 4,8, 69±1,4 %, n=4 (10.B 

ábra). Ez alapján egyértelmő, hogy nincs szignifikáns kioltódás 7,1-6,4-es pH 
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tartományban. Az eredmény egybevág a klórozott fluoreszcein származékok 

jellemzıen alacsonyabb pKa értékével (pKa=4,8). 

Bár a CM-H2DCFDA gyártói a festék sejtben maradását („retenció”) egy, a 

H2DCFDA-hoz kapcsolt klorometil-csoporttal fokozták, létrehozva a CM-H2DCFDA-

t (Molecular Probes), azonban 36oC-on, a CM-H2DCFDA-val töltött, akut 

hippokampusz szeletek még mindig erıs fluoreszcencia csökkenést mutattak (10.C 

ábra). A szerves anion transzporterek gátlásával (probenecid, 5 mM) elıztük meg a 

festék kifolyást (10.C ábra). Minden oldathoz, amit a szeletek töltését követıen 

használtunk, 5 mM probenecidet adtunk.  

 
 

 
 

11. ábra 
A CM-H2DCFDA ROS mérést befolyásoló alaptulajdonságai (II.). A, A színes átlag görbék 
(n=3) a hippokampusz rétegek 200 µM H2O2 és rákövetkezı 200 µM SNP (ONOO-) válaszait 
mutatják 36oC-on (balra). 10 mM H2O2 (jobbra) hasonló nagyságú választ váltott ki, mint 
200 µM SNP. A ±SE-t az ábra átláthatósága érdekében kihagytuk. A vegyületek perfúzióját 
idıben akkor kezdtük meg, amikor megszokott kísérleteinket már tipikusan befejeztük (40 
perces mérési periódust követıen). Az exogén H2O2-re és SNP-re adott válaszok igazolják a 
szeletek megfelelı töltöttségi állapotát és a ONOO- iránti fokozott érzékenységet. B, Akut 
striátum szeletben 36oC-on az exogén H2O2 (250 µM és 10 mM; balra) koncentráció függı 
módon növelte a fluoreszcenciát (n=3).  

 

Az akut hippokampusz szeletek töltöttségi állapotának és preparátumunkban a 

CM-H2DCFDA ROS érzékenységének ellenırzése céljából H2O2-vel és nátrium 

nitroprussziddal (SNP) perfundáltuk az akut hippokampusz szeleteket 36oC-on (11.A 
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ábra). Mindkét vegyület megnövelte a fluoreszcenciát mindegyik rétegben igazolva 

azok megfelelı töltöttségi állapotát (11.A ábra). Az SNP hatása azonban jóval 

nagyobb volt. 10 mM H2O2-ra volt szükség ahhoz, hogy 200 µM SNP hatással 

összemérhetı fluoreszcencia növekedést váltsunk ki (11.A ábra), vagyis az SNP 

jelenlétében a CM-H2DCFDA hatékonyabban alakult át oxidált fluoreszcens 

molekulává. Az SNP önmagában is hasonló választ okozott, mint H2O2 után adagolva 

(az adat nincs ábrázolva). Az SNP hatásának a magyarázata, hogy az SNP biológiai 

rendszerekben nemcsak NO˙ donor, hanem O2˙
--ot is termel (Dawson és Dawson, 

1996; Feelisch, 1998), és a belılük képzıdı ONOO- képes oxidálni és fluoreszcens 

vegyületté alakítani a NO˙-ra, és a O2˙
--ra nem érzékeny CM-H2DCFDA-t (Molecular 

Probes; (Crow, 1997; Kooy és mtsai, 1997; Possel és mtsai, 1997; Hempel és mtsai, 

1999; Wang és Joseph, 1999)). 

Mindezek a körültekintı eljárások, melyek segítségével beállítottuk és validáltuk a 

módszerünket, biztosítják, hogy méréseink megbízhatóak és mőtermék mentesek 

legyenek, és így megfelelı alapot biztosítanak a korrekt következtetések levonására. 

6.2.3. Az OGD réteg specifikus ROS szint növekedést vált ki az akut 

hippokampusz szeletekben 

(Fekete és mtsai, Free Radic Biol Med, 2008, 44:1010) 

A megfelelı mérési módszer birtokában már követni tudtuk az akut hippokampusz 

szeletek CA1 és DG rétegeinek ROS szint változását in vitro ischémia modellként 

alkalmazott OGD modellünkben (6.2.1.). Az OGD hatást (10 perc) mindig egy 10 

perces alapvonal felvétele elızte meg (12. ábra). Körülbelül 4 perc OGD-t követıen 

fluoreszcencia csökkenés következett be mindkét régió mindegyik rétegében. Amikor 

az oxigén és glükóz ellátást visszaállítottuk az eredeti szintre (reoxigenizációs fázis), a 

fluoreszcencia jel növekedésnek indult a CA1 mindegyik és a DG SM rétegében. 

Ezzel szemben a DG SG rétegében a jel intenzitás tovább csökkent (12. ábra). A 

reoxigenizáció 10. percében, ahol a statisztikát végeztük, a DG SG rétege és a többi 

réteg között a fluoreszcencia jel szignifikáns különbséget mutatott (p<0,001, n=9). 

Amikor OGD kezelést nem alkalmaztunk (kontroll; n=7), a fluoreszcencia jel 

változatlan maradt mindegyik rétegben a kísérlet teljes idıtartama alatt (12. és 13.C 

ábra). 
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12. ábra 
Az oxigén és glükóz megvonása (OGD, 10 perc) a reoxigenizáció alatt réteg specifikus ROS 
szint növekedést vált ki az akut hippokampusz szeletben. A színes görbék a három CA1 és a 
két DG réteg átlagos ROS válaszai kilenc szeletben. A hippokampusz szelet sematikus rajza a 
CCD kamera látóterét (derékszögő keret) és a hippokampusz rétegek fölé helyezett ROI-k 
(színes területek) pozícióját mutatja, a ROI-k színe a görbék színét kódolja. Az öt 
hippokampusz réteg kontroll kísérleteinek átlagai a szürke görbék (n=7; nincs OGD). A ±SE-t 
az ábra átláthatósága érdekében kihagytuk. Az OGD során szignifikáns különbség az egyes 
rétegek ROS szintjei között nem alakult ki (p>0,05 az összes rétegben; n=9). Azonban a 
reoxigenizáció alatt a ROS szint az összes CA1 rétegben és DG SM rétegében megnıtt és 
szignifikánsan különbözött az DG SG rétegétıl (pSP-SG<0,001, pSR-SG<0,001, pSL-SG<0,001, 
pSM-SG<0,001; n=9). A CA1 SP, SR, SL és a DG SM rétegek egymástól szignifikánsan nem 
különböztek (p>0,05 az összes rétegben; n=9). Egy-szempontos ANOVA-t és Tukey post-hoc 
tesztet alkalmaztunk. 

 

Mi lehet a magyarázata az egyes rétegek fent leírt fluoreszcencia csökkenésének? 

Ismert jelenség, hogy az ischémia a sejtek duzzadását okozza (agyödéma in vivo; 

(Goldberg és Choi, 1993; Kreisman és LaManna, 1999; Lipton, 1999)), ami az 

intracelluláris festék hígulásán keresztül a fluoreszcencia jelintenzitásának a 

csökkenésével jár együtt. Azért, hogy ennek a jelenségnek a fluoreszcenciát 

befolyásoló hatását kiszőrjük az egyes hippokampusz rétegek fluoreszcencia jelébıl, 

megvizsgáltuk, hogy az OGD hogyan befolyásolja az egyes hippokampusz rétegek 

térfogatát (V). A térfogatváltozás mérésének pontos leírása a Módszerek részben 

található, itt csak a mérésbıl származó eredményekkel foglalkozom. A ROS mérésre  
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13. ábra 
A 10 perc OGD által kiváltott sejtduzzadás felelıs a CM-H2DCFDA fluoreszcencia intenzitás 
csökkenésért, de nem a réteg specifikus intenzitás különbségért (lásd 12. ábra). A, Megmértük 
négy szeletben (n=4) a tér x (szürke oszlopok) és y (üres oszlopok) dimenzióiban (lásd 
Módszerek) az egyes rétegek méretének változását az OGD kezdete (a kísérlet 10. perce) és a 
reoxigenizációs válasz csúcsa között (ami a kísérlet 30. perce). Az oszlop diagram az x és y 
tengelyeken mutatja a hosszváltozást (∆L=[(L30perc/L10perc)-1]100%). Az ábrabetéten az x és y 
tengelyeket egy modell szeleten jelöltük. B, A rétegek térfogatváltozását (duzzadás; 
∆V=[(V30perc/V10perc)-1]100%) a reoxigenizációs válasz csúcsán (a kísérlet 30. perce) és az 
OGD kezdetén (a kísérlet 10.perce) mért térfogatok hányadosából számoltuk (V30perc/V10perc; 
lásd Módszerek). Az bal ábrabetéten az x, y, z tengelyeket egy modell szeleten jelöltük. A 
rétegek OGD-t követı duzzadása nem különbözött egymástól szignifikánsan (egy-
szempontos ANOVA, p=0,521; n=4; CA1, SP: fekete oszlop; CA1, SR: sötét szürke oszlop; 
CA1, SL: közép szürke oszlop; DG, SM: világos szürke oszlop; DG, SM: üres oszlop). Két 
szeletben a térfogat változásokat 0,5/perces felbontással követtük és az átlagukat adtuk meg 
(jobb oldali betét). A görbék színezése megfelel az oszlop diagrammok színezésének. C, A 
duzzadással korrigált CM-H2DCFDA fluoreszcencia értékek (lásd Módszerek) szignifikáns 
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ROS szint növekedést mutatnak a hippokampusz mindegyik rétegében kivéve a DG SG 
réteget (jobb oldali oszlop minden réteg esetén, n=9) a  kontroll kísérletekhez képest (bal 

oldali oszlop minden réteg esetén; n=7; pSP<0,001, pSR<0,001, pSL<0,01, pSM<0,01, pSG>0,05, 
kétmintás t-próba Welch korrekcióval). Az ábrabetét két szelet (lásd B ábra jobb oldali betét 
is) 0,5/perces felbontású, duzzadással korrigált átlagos ROS válaszát mutatja. A görbék színei 
megfelelnek az oszlop diagrammok színeinek. A szórások a ±SE-t mutatják; ** p<0,01; *** 
p<0,001. 

 

használt kilenc szeletbıl (12. ábrán láthatók) négyen „off-line” megmértük a 

reoxigenizáció 10. percében (kísérlet 30. perce) és az OGD legelején (kísérlet 10. 

perce) az egyes rétegek térfogatát, majd a két érték hányadosát véve (V30perc/V10perc) 

kiszámoltuk a két idıpont között a relatív térfogat változást, majd abból a duzzadást 

(∆V; 13.A és B ábra). A duzzadás nagysága a CA1 SR és SL illetve a DG rétegeiben 

a 10-17 %-os tartományban volt, míg a CA1 SP rétegében a 30 %-ot is elérte (13.B 

ábra). A egyes rétegekben, a reoxigenizáció 10. percében mért, normalizált 

fluoreszcencia értékek és az egyes rétegekre jellemzı átlagos relatív térfogat 

növekedések összeszorzása megadja az alapvonalhoz viszonyított, duzzadástól, mint 

„mőterméktıl” mentesített ROS szint változásokat. Eszerint az OGD és az azt követı 

reoxigenizáció egy jelentıs ROS szint növekedést okozott a CA1 régió összes 

rétegében illetve a DG SM rétegében, míg a DG SG rétegében nem volt változás a 

kontroll körülményekhez képest (13.C ábra). Két szeletben két percenkénti duzzadás 

korrekciót is végrehajtottunk (13.C ábrabetét), ami azt mutatta, hogy a DG-ban az 

átlagos ROS szint változatlan volt, a görbe az alapvonalat követte, míg a CA1 SP 

rétegében volt a leghangsúlyosabb ROS szint növekedése. A duzzadás nagy 

felbontású idıbeli követése (13.B ábra jobb oldali betét) azt is megmutatta, hogy a 

duzzadás és a CM-H2DCFDA fluoreszcencia csökkenés kezdete (12. ábra) idıben 

egybeesik. Összefoglalva a duzzadás korrekciójából származó eredményeinket (13.C 

ábra), megállapíthatjuk, hogy az OGD hatására kialakuló, réteg specifikus 

különbségeket, nem a duzzadás okozza, azok valós ROS szint különbségek (12. ábra).  

Mivel az OGD által okozott ROS képzıdésre kifejtett droghatásokat mindig az 

azonos rétegben, az OGD által önmagában kifejtett hatáshoz viszonyítottuk, és mivel 

a drogok egyike sem befolyásolta a duzzadást szignifikásan a kísérlet idıtartama alatt 

(p>0,05, n=2-5; az adat nincs ábrázolva), ezért fluoreszcenciájuk duzzadással történı 

korrekcióját nem végeztük el. 

A fluoreszcencia jel csökkenésének másik elméleti oka lehet, hogy az OGD-t 

követıen kialakuló intracelluláris savanyodás a festék kioltódását idézi elı. Azonban 
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7,1-6,4-es pH tartományban, mely az akut hippokampusz szeletben az OGD által 

kiváltott pHi változások tartománya (Fujiwara és mtsai, 1992; Melzian és mtsai, 1996; 

Knopfel és mtsai, 1998), nincs szignifikáns festék fluoreszcencia kioltódás (lásd fent 

illetve 10.B ábra), vagyis kizárható, hogy az intracelluláris savanyodás okozta 

esetünkben a fluoreszcencia intenzitás csökkenését. 

 

 

 
 

14. ábra 
Az OGD kezelés nem okozott mérhetı sejtpusztulást a kísérlet idıablakában, amit a 
hippokampusz szeletek propidium jodid (PI) festése igazol. A 10 perc OGD-vel (szürke 

oszlopok; n=4) vagy ACSF-fel kezelt (üres oszlop; n=4) szeleteket a reoxigenizációt követıen 
fixáltuk, majd PI-dal megfestettük. A sejthalált a metanollal kiváltott teljes sejtpusztulás %-
ában fejeztük ki (lásd Módszerek). A fluoreszcens képek a kontroll és az OGD kezelt 
szeleteket mutatják metanol kezelés elıtt és után. Az OGD hatását a kontrollhoz 
viszonyítottuk. Az oszlop diagramm a két fısejt réteg (CA1, SP és DG, SG) összesített adatait 
tartalmazza. A szórások a ±SE-t mutatják (pSP=0,8257, pSG=0,4896; kétmintás t-próba). 
 

6.2.4. Az OGD nem okoz mérhetı sejthalált a kísérlet idıtartama alatt 

(Fekete és mtsai, Free Radic Biol Med, 2008, 44:1010) 
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Mivel az ischémia a idegsejtek pusztulást okozhatja, mi is ellenıriztük, hogy az 

általunk alkalmazott OGD és reoxigenizáció hogyan befolyásolja az egyes 

hippokampusz rétegek életképességet. Szeleteinket a reoxigenizációs fázist követıen 

fixáltuk, majd PI-dal megfestettük. A PI mérések alapján a 10 perc OGD és az azt 

követı reoxigenizáció (kísérleteink idıablaka) nem okozott mérhetı sejtkárosodást a 

kontrollhoz képest sem a CA1, sem a DG rétegeiben (14. ábra). 

6.2.5. Az antioxidáns enzimek az OGD fázis alatt semlegesítik a ROS-t 

(Fekete és mtsai, Free Radic Biol Med, 2008, 44:1010) 

A sejtek a ROS káros hatásainak kivédésére hatékony enzim rendszerrel 

rendelkeznek. Ha ezek az enzimek már azelıtt semlegesítik a ROS molekulákat, 

mielıtt azok a ROS festék molekulákkal találkoznának, akkor elrejthetik a ROS 

képzıdést a szemünk elıl. A CM-H2DCFDA valójában a ROS nettó szintjét mutatja 

és nem direkt módon a ROS képzıdését (Droge, 2002; Warner és mtsai, 2004; Crack 

és Taylor, 2005). A ROS semlegesítı enzim rendszer hatásának és az OGD által 

okozott ROS képzıdésnek a kimutatása céljából legátoltuk a katalázt és a GPx-t. Az 

enzim gátlók jelenlétében (ATZ, 10 mM és MS, 10 mM, sorrendben; 15 perc 

elıkezelés) a fluoreszcencia az összes rétegben, rögtön az OGD kezdetét követıen 

növekedésnek indult (15.A ábra). A kataláz és GPx gátlók jelenléte azonban a 

reoxigenizációs fázisban nem befolyásolta az OGD hatását (15.A ábra). 

6.2.6. Az OGD által képzett ROS NMDA receptor és NOS függı 

(Fekete és mtsai, Free Radic Biol Med, 2008, 44:1010) 

Az irodalomban leírt jelenség, hogy az excitotoxicitás részt vesz az ischémiás 

kaszkád elindításában (Rothman, 1984; Goldberg és Choi, 1993; Lipton, 1999) és a 

fokozott glutamát felszabadulás az NMDA-R-on keresztül ROS képzıdést generál 

(Coyle és Puttfarcken, 1993; Lafon-Cazal és mtsai, 1993; Dubinsky és mtsai, 1995; 

Dugan és mtsai, 1995; Patel és mtsai, 1996; Perez Velazquez és mtsai, 1997). Az 

ischémia emellett károsítja a mitokondriumok mőködését és O2˙
- felszabadulást okoz 

(Lafon-Cazal és mtsai, 1993; Bindokas és mtsai, 1996; Chan és mtsai, 1998; Sengpiel 

és mtsai, 1998). A mitokondriumokból felszabaduló O2˙
- és az NMDA-R aktivitásból 

származó NO˙ találkozásakor az erısen reaktív, a CM-H2DCFDA-t erısen oxidálni 

képes (11.A ábra; Molecular Probes; Hempel és mtsai, 1999; Wang és Joseph, 1999) 

ONOO- képzıdik (Beckman és mtsai, 1990). Kísérleteinkben teszteltük az NMDA-R-
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15. ábra 
Az antioxidáns enzimek (kataláz, GPx) gátlásakor NMDA-R és NOS függı ROS képzıdést 
figyeltünk meg közvetlenül az OGD kezdetét követıen. A, 10 perc OGD (szürke görbék; n=9) 
15 perces kataláz és GPx gátló (ATZ, 10 mM; MS, 10 mM; fekete görbék; n=6) elıkezelés 
mellett, már az OGD alatt, az összes hippokampusz rétegben szignifikáns ROS szint 
növekedést okozott (pSP<0,001, pSR<0,001, pSL<0,001, pSM<0,001, pSG<0,001). Az ATZ+MS 
elıkezelés a reoxigenizációban hatástalan volt (pSP>0,05, pSR>0,05, pSL>0,05, pSM>0,05; 
pSG>0,05). A pontozott szürke görbék a ±SE-t mutatják. B, Az NMDA receptor (AP-5, 50 
µM) és a NOS (L-NAME, 100 µM) gátlás kivédte a ROS szint növekedést, mind az OGD 
alatt, mind a reoxigenizációs fázisban a CA1, SP-ben, de a DG, SG-ben nem (OGD a CA1, 
SP-ben: p(ogd)-(ogd + atz + ms)<0,001, p(ogd + atz + ms)-(ogd + atz +ms + ap-5)<0,05, p(ogd + atz + ms)-(ogd + atz +ms + l-

name)<0,01; OGD a DG SG-ban: p(ogd)-(ogd + atz +ms)<0,001, p(ogd + atz +ms)-(ogd + atz + ms + ap-5)>0,05, p(ogd 

+ atz +ms)-(ogd + atz + ms + l-name)>0,05; reoxigenizáció a CA1, SP-ben: p(ogd)-(ogd + atz + ms)>0,05, p(ogd + atz 

+ ms)-(ogd + atz +ms + ap-5)<0,01, p(ogd + atz + ms)-(ogd + atz +ms + l-name)<0,01; reoxigenizáció a DG SG-ban: 
p(ogd)-(ogd + atz + ms)>0,05, p(ogd + atz + ms)-(ogd + atz +ms + ap-5)>0,05, p(ogd + atz + ms)-(ogd + atz +ms + l-name)>0,05). 
Statisztikai elemzést az OGD 7. és a reoxigenizáció 10. percében végeztünk (lásd a 
Módszerekben az Adatfeldolgozás és statisztika részt is).* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; 
OGD, n=9; ATZ+MS, n=6; ATZ+MS+AP-5, n=5; ATZ+MS+L-NAME, n=5. 
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16. ábra 
A reoxigenizáció alatti ROS képzıdés NMDA receptor és NOS függı. Az AP-5 (50 µM; 
fekete görbe az A panelen; n=6) és az L-NAME (100 µM; fekete görbe a B panelen; n=7) 
szignifikánsan gátolta a reoxigenizáció alatti ROS képzıdést az OGD-hez képest (szürke 

görbe; mind az A, mind a B panelen; n=9) a CA1 régióban és a DG SM rétegben (AP-5: 
pSP<0,01, pSR<0,001, pSL<0,001, pSM<0,05; L-NAME: pSP<0,01, pSR<0,05, pSL<0,001, 
pSM<0,05), de a DG SG-ben nem gátolt (AP-5: pSG>0,05; L-NAME: pSG>0,05). 
Megjegyzendı, hogy az OGD-nek semmilyen hatása nem volt a DG SG rétegében a ROS 
szintre (lásd a 12. és 13.C ábrát), vagyis a gátlószer hatástalansága ebben a rétegben nem 
meglepı. A TRIM-nek (100 µM; fekete pontozott görbe a B panelen; n=4) szignifikáns hatása 
volt a CA1 SR-ben és SL-ben ( pSP=0,339, pSR=0,034, pSL=0,042, pSM=0,113, pSG=0,999). A 
pontozott szürke görbék a ±SE-t mutatják. Lásd a Módszerekben az Adatfeldolgozás és 
statisztika részt is.  

 

ok és a hozzájuk funkcionálisan és strukturálisan szorosan asszociálódó NOS 

(Garthwaite és mtsai, 1988; Sattler és mtsai, 1999) szerepét a hippokampusz rétegek 

OGD és reoxigenizáció alatti ROS képzésében.  
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A szeleteinket az NMDA-R antagonista AP-5-tel (50 µM) és a nem specifikus 

NOS gátló L-NAME-val (100 µM) 15 percig elıkezeltük. Mind az AP-5, mind az L-

NAME az OGD által kiváltott fluoreszcencia növekedés szignifikáns gátlását okozta a 

reoxigenizációs fázisban az CA1 összes és a DG SM rétegében, míg a DG SG 

rétegében nem volt szignifikáns hatásuk (16.A és B ábra). Az enzim gátlók 

jelenlétében, OGD alatt bekövetkezı ROS képzıdést (15.A ábra) az AP-5 és az L-

NAME a CA1 fısejt rétegében kivédte, azonban a DG fısejt rétegében hatástalan volt 

(15.B ábra fent). Bár az AP-5-nek és az L-NAME-nak nem volt statisztikailag 

szignifikáns hatása a DG-ban, mégis a gátló hatásra utaló trend volt látható az OGD 

alatt. Reoxigenizáció alatt, ATZ+MS jelenlétében az AP-5 és az L-NAME az 

elıbbiekhez hasonlóan gátolt a CA1 SP-ban, de nem mutatott szignifikáns gátlást a 

DG SG-ban (15.B ábra lent). A NOS gátló hatással nem rendelkezı izomer, a D-

NAME perfúziója (100 µM) hatástalan volt (p>0,05, n=4; az adat nincs ábrázolva). 

Agyi ischémia modellekben a NO˙ képzıdése egyaránt lehet káros és védı hatású 

(Iadecola, 1997). A különbözı NOS gátlók ellentétes hatása felveti annak lehetıségét, 

hogy az egyes NOS izoenzimek más-más sejttípusban vagy régióban felelhetnek a 

NO˙ képzıdésért. A nNOS szelektív gátlása céljából a szeleteket TRIM-mel (100 

µM) perfundáltuk. A TRIM-nek a nNOS-ra vonatkozó IC50 értéke 28,2 µM, míg az 

endoteliális NOS-ra (eNOS) vonatkozó 1057,5 µM (Handy és mtsai, 1995). A TRIM-

nek szignifikáns hatása csak a CA1 SR-ban és SL-ban volt, bár a gátlás trendje látható 

a CA1 SP-ban és a DG SM-ban is (16.B ábra). 

6.2.7. A rotenon O2˙
--ot és nem ONOO--et képez a striátumban 

(Milusheva és mtsai, J Neurochem, 2008, 105:360) 

A mitokondriális komplex I gátló rotenonnak (5 µM; in vitro Parkinson-kór 

modell) az intracelluláris ROS képzı hatását vizsgáltuk akut striátum szeletben 

(Tretter és mtsai, 2004). Elıször, a fıleg ONOO--re érzékeny a CM-H2DCFDA-t 

(11.A ábra) használtuk a ROS képzıdés mérésére. A striatum szeletek a 

hippokampusz szeletekhez hasonlóan megfelelıen töltıdtek (11.B ábra). A 

rotenonnak és oldószerének, a DMSO-nak (0,01 %) nem volt szignifikáns hatása a 

CM-H2DCFDA fluoreszcenciára (17.A ábra). Ezt követıen a O2˙
- szelektív festékkel, 

a HEt-nel töltött szeleteket perfundáltuk rotenonnal és DMSO-val (0,01 %). A 

rotenon a HEt fluoreszcencia szignifikáns növekedését okozta, a DMSO hatástalan 

volt (17.B ábra). Ezen eredmények szerint a Parkinson-kór in vitro rotenon 
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modelljében O2˙
- képzıdés történik, ONOO- képzıdést azonban nem tudtunk 

kimutatni. 

 
 

 
 

17. ábra 
Rotenon hatásra O2˙- és nem ONOO- képzıdik az akut striátum szeletben. A, Se a rotenon (5 
µM; zöld; n=3), se az oldószere a DMSO (0,01 %; lila; n=3) nem befolyásolta az elsısorban 
ONOO--re érzékeny CM-H2DCFDA (lásd 11.A ábra) fluoreszcenciáját. A görbék a kísérletek 
átlag görbéi, fent a ±SE-t az ábra átláthatósága érdekében kihagytuk. Az adatokat a rotenon 
adás kezdetét követıen 10 perccel hasonlítottuk össze (lent; p=0,4858; kétmintás t-próba). B, 
A szeletek rotenon (5 µM; zöld; n=3) perfúziója jelentısen megnövelte a HEt 
fluoreszcenciáját. Az oldószerhez (DMSO; 0,01 %; lila; n=2) hatástalan volt. A görbék a 
kísérletek átlag görbéi (fent), a ±SE-t az ábra átláthatósága érdekében kihagytuk. A 
statisztikát a rotenon adást követı 10 perces adatokon számoltuk (lent; * p<0,05; kétmintás t-
próba).  
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7. Megbeszélés 

7.1. Az in vitro ischémia modellek: a veratridin perfúzió és az OGD 

Ischémia kutatásunk során kétféle in vitro ischémia modellel dolgoztunk: az 

agyszeletek veratridin perfúziójával és az OGD kezeléssel. A modell kiválasztása 

során két fı szempontot vettünk figyelembe: 1. mi a tudományos kérdésünk; 2. mi a 

kérdés megválaszolásának legegyszerőbb módja.  

A veratridin perfúzió alkalmazásakor célunk a VGSC inaktivációjának gátlását 

követı perzisztens Na+ belépés (INa,P) és a létrejövı [Ca2+]i változások kapcsolatának 

a vizsgálta volt. Mindkettırıl leírták, hogy fontos az ischémiás kaszkád 

mechanizmusban, de a két paraméter kapcsolatát még nem vizsgálták (Lysko és 

mtsai, 1994; Tymianski és Tator, 1996; Hammarstrom és Gage, 1998, 2002; Banasiak 

és mtsai, 2004). Vizsgálódásunk kiterjedt mind a Ca2+ válasz dinamikájára, mind a 

Ca2+ forrásokra és azok aktiváló mechanizmusaira. A veratridin modell elınye az 

egyszerősége, ugyanis a veratridinnek egyetlen elsıdleges hatása a VGSC-k 

inaktiválódásának gátlása (Urenjak és Obrenovitch, 1996; Ulbricht, 1998), ezáltal a 

TTX függı INa,P kialakulása (Ulbricht, 1965; Alkadhi és Tian, 1996; Ulbricht, 2005). 

A veratridin modellben a másodlagos változások mind erre az egyetlen elsıdleges 

hatásra vezethetık vissza, szemben az OGD-vel, ahol már az elsıdleges hatások is 

sokrétőek. Az ischémiás Ca2+ válasz INa,P függését alátámasztják saját, OGD 

modellbıl származó eredményeink is: a TTX képes volt az OGD által kiváltott [Ca2+]i 

növekedést gátolni. Azonban a veratridine modell egyszerősége egyben hátránya is. 

Az ischémia hatására bekövetkezı eseménysor ugyanis sokkal összetettebb annál, 

hogy ki lehessen jelenteni, az ischémiás Ca2+ válasz kizárólag a TTX érzékeny INa,P 

mőködésétıl függ. Ezt igazolja, hogy tartósan fennálló ischémiás/hipoxiás 

körülmények között a TTX a membrán tartós depolarizációját („spreading 

depression”) csak késleltetni tudta (Tanaka és mtsai, 1997; Yamamoto és mtsai, 1997; 

Muller és Somjen, 2000a, b). Ennek megfelelıen kimutattak egyéb olyan [Na+]i-t 

növelı mechanizmusokat is, melyek potenciálisan befolyásolhatják az ischémiás Ca2+ 

választ. Ilyen például az ATP szint csökkenés okozta Na+-K+ ATPáz aktivitás 

csökkenés, az intracelluláris savanyodást követı Na+ beáramlás a Na+-H+ kicserélı 

megfordult mőködésén keresztül vagy a nem szelektív kation csatornák aktiválódása 
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(Hammarstrom és Gage, 2002; Lipski és mtsai, 2006). Emellett azt is meg kell 

említeni, hogy veratridin modellünk az [Ca2+]i növekedés mértékében is eltér egy in 

vivo ischémia modelltıl, melyre akár 30 µM feletti [Ca2+]i növekedés is jellemzı lehet 

(Silver és Erecinska, 1990).  

Az OGD szemben a veratridin modellel az in vivo történéseket sokkal 

pontosabban tükrözı in vitro ischémia modell. Ez az elınye egyben a hátránya is, 

mert már az elsıdleges hatások is összetettebbek, az egyes események közötti oksági 

kapcsolatok nehezebben állapíthatók meg. A két modell közti különbséget jól 

mutatják a Ca2+ mentes közegben elvégzett kísérletek. A veratridin modellben a Ca2+ 

mentes közeg teljesen legátolta a Ca2+ választ, míg az OGD modellben az [Ca2+]i 

növekedés gátlása csak részleges volt, ami az intracelluláris raktárak korai 

károsodására utalhat. Az OGD modell hátránya lehet még, hogy az [Ca2+]i növekedés 

feltehetıen meghaladja az in vivo-ra jellemzı mértéket, mert in vivo az extracelluláris 

tér folyadék mennyisége és annak Ca2+ tartalma az in vitro szelet perfúziós 

körülményekkel szemben limitált (Kristian és Siesjo, 1998). 

7.2. A VGSC-inaktiváció gátlásának hatásai 

A VGSC-k által kiváltott, perzisztens Na+ beáramlás egyik korai meghatározója 

az ischémiás idegsejt-károsodáshoz vezetı kaszkád mechanizmusnak(Lysko és mtsai, 

1994; Hammarstrom és Gage, 1998, 2002; Banasiak és mtsai, 2004). Az [Na+]i tartós 

és jelentıs növekedése sejtduzzadást vált ki (Yang és mtsai, 1992; Ayata és Ropper, 

2002), a neurotranszmitterek visszavételéért felelıs Na+ függı transzporterek 

mőködését megfordítja (Roettger és Lipton, 1996; Gerevich és mtsai, 2001; Tretter és 

Adam-Vizi, 2002) és a hozzá társuló membrán depolarizáció megzavarja az [Ca2+]i 

homeosztázisát is (Tymianski és Tator, 1996).  

Ahogy fentebb már említettem, a veratridinnel, az egyik in vitro ischémia 

modellünkkel, azt vizsgáltuk, hogy a VGSC inaktivációjának gátlása által okozott 

perzisztens Na+ beáramlás hogyan befolyásolja az [Ca2+]i-t és mi az [Ca2+]i növekedés 

forrása a hippokampusz CA1 piramissejtjeinek szómájában. A veratridin a VGSC 

inaktiváció gátlásával INa,P-t (Urenjak és Obrenovitch, 1996; Denac és mtsai, 2000; 

Ulbricht, 2005), akciós potenciál tüzelést, tartós depolarizációt és nagyfokú Na+ 

beáramlást vált ki. A veratridin modell jelentısége, hogy azokat a TTX érzékeny, nem 

inaktiválódó Na+ konduktanciákat aktiválja szelektíven, melyek egyéb folyamatokkal 

párhuzamosan iniciátor szerepet játszanak az ischémiás/hipoxiás kaszkádban (Lysko 
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és mtsai, 1994; Hammarstrom és Gage, 1998, 2002; Banasiak és mtsai, 2004). 

Kimutatták, hogy az ischémia növeli a perzisztens (Hammarstrom és Gage, 1998) és 

csökkenti a tranziens (Cummins és mtsai, 1993; O'Reilly és mtsai, 1997) Na+ 

beáramlást.  

Munkánk során sikeresen beállítottuk az [Na+]i mérését SBFI-vel akut 

hippokampusz szelet CA1 piramissejtjeiben. A módszert validálja, hogy az 

elektromos téringerléssel kiváltott [Na+]i növekedés VGSC függı (TTX) illetve Na+ 

ionofór jelenlétében a fluoreszcens jel követi az extracelluláris Na+ koncentrációt. 

Kísérleteinkben in situ kalibráció segítségével, az irodalmi adatokkal összevágó 

nyugalmi [Na+]i-t kaptunk (Kiedrowski és mtsai, 1994; Pinelis és mtsai, 1994; Rose 

és Ransom, 1997; Diarra és mtsai, 2001). Az [Na+]i mérés megerısítette, hogy a 

veratridin nagyfokú és tartós Na+ beáramlást okoz (32,5 mM [Na+]i növekedés). Az 

[Na+]i növekedést plató fázis, és lassú visszatérés követi, ami különbözik az akciós 

potenciál okozta [Na+]i növekedéstıl, és hasonló az ischémia/hipoxia okozta [Na+]i 

változáshoz (Friedman és Haddad, 1994; Muller és Somjen, 2000b; Sheldon és mtsai, 

2004). A veratridin által kiváltott [Na+]i változást már kimutatták szinaptoszóma 

preparátumon (Deri és Adam-Vizi, 1993; Tretter és Adam-Vizi, 1998) és szövet 

tenyészeten (Rose és Ransom, 1997), azonban agyszeletben még nem vizsgálták. 

A veratridin által kiváltott kétfázisú [Ca2+]i növekedés extracelluláris Ca2+ és 

VGSC függı, amint azt már korábban is igazoltuk (Zelles és mtsai, 2001). Mindez 

összhangban van az irodalmi adatokkal is (Mulkey és Zucker, 1992; Lysko és mtsai, 

1994). Excitátoros hatását a veratridin közvetlenül a vizsgált idegsejten fejtette ki, 

mert az ionotróp glutamát receptorok gátlása a hatást nem befolyásolta. Mások 

eredményei is a veratridin direkt, szinaptikus transzmissziótól független hatását 

hangsúlyozzák a hippokampusz szelet CA1 piramissejtjeiben (Tian és mtsai, 1995; 

Otoom és mtsai, 1998). Ennek magyarázata, hogy az adott sejt tüzelése és tartós 

depolarizációja, melyet a veratridin direkt hatása vált ki, feltehetıen felülmúlja és 

elnyomja azt a hatást, amit a kapcsolódó idegsejtek fejtenek ki (indirekt hatás). 

Emellett a veratridin által okozott nagyfokú depolarizáció gátolhatja az exocitotikus 

neurotranszmitter felszabadulást a preszinaptikus végzıdésekbıl (Tian és mtsai, 1995; 

Otoom és mtsai, 1998) vagy gátolhatja a dendritikus információáramlást a sejttest felé 

(Hausser és mtsai, 2001; Zelles és mtsai, 2006). 
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7.3. A perzisztens Na+ beáramlás által kiváltott [Ca2+]i növekedés forrásai 

Az áramzár mérésekkel kimutatott akciós potenciál tüzelés és plató potenciál 

felvetette a VGCC-k lehetséges szerepét a veratridin által okozott, kétcsúcsú [Ca2+]i 

növekedésben. Az elektrofiziológiai válasz szinkronban volt az [Ca2+]i válasszal. A 

nyugalmi membrán potenciálról hirtelen induló akciós potenciál tüzelés felveti, hogy 

a veratridin válasz kezdetén a VGCC-k összes típusa megnyílt, míg a -37 mV-os plató 

potenciál kialakulása a CA1 piramissejtek szómáján már csak az R-, N-, P/Q- és L-

típusú VGCC-k elérhetıségét valószínősíti. A T-típusú VGCC-k ezen a membrán 

potenciálon már 100 %-ban inaktivált állapotban vannak (Magee és Johnston, 1995). 

A VGCC-k gátlása nem specifikus blokkolóval (CdCl2) eltörölte a kétcsúcsú Ca2+ 

válasz elsı csúcsát és igazolta a VGCC-k szerepét a Ca2+ válasz kezdetén. Mivel a 

Cd2+ az elsı csúcsot követıen akadályozza a Ca2+ mérés késıi fázisainak kivitelezését 

(lásd Eredmények és (Hinkle és mtsai, 1992)), az L-, T-, R-, N- és P/Q-típusú VGCC-

k gátlószereinek a keverékével is megpróbáltuk legátolni a Ca2+ választ. Ezek a 

VGCC típusok mind jelen vannak a hippokampusz CA1 piramissejtek szómáin, 

legnagyobb mennyiségben az L- és az N-típusúak (Magee és Johnston, 1995). A 

koktél alkalmazásával igazoltuk, hogy veratridin által kiváltott [Ca2+]i növekedésének 

nem csak az elsı, hanem a második csúcsa is VGCC függı. A Cd2+ elsı csúcsra 

kifejtett gátló hatása fokozottabb volt, mint a gátlószer koktélé, feltehetıen azért, mert 

az N- és a P/Q-típusú VGCC-kat az ω-ctx-MVIIC az alkalmazott koncentrációban 

nem teljesen gátolta le (Hillyard és mtsai, 1992; Sather és mtsai, 1993; Randall és 

Tsien, 1995). Azonban a célunk csak a VGCC-k szerepének igazolása és nem az 

oklúziójuk volt, ezért a toxin magasabb koncentrációinak igen költséges 

alkalmazására nem volt szükség. A VGCC-knak a második Ca2+ csúcshoz történı 

hozzájárulása indirekt módon is történhet: az elsı Ca2+ csúcs alatt a VGCC-kon 

beáramló és a mitokondriumokba szekvesztrálódó Ca2+-ok felszabadulhatnak a 

második csúcs alatt.  

A plazma membrán NCX nem csak kifelé tudja szállítani a Ca2+-okat, hanem meg 

is tud fordulni, amivel hozzájárul az [Ca2+]i növekedéséhez. A NCX megfordulásának 

a hajtóereje a módosult elektrokémiai grádiens, melyet a masszív Na+ beáramlás 

okoz. Bouron és Reuter teoretikus adatokra támaszkodva kiszámolta, hogy az [Na+]i 

minimális, 5 mM-os növekedése már elégséges ahhoz, hogy a NCX megforduljon 

(Bouron és Reuter, 1996). Ez a változás jóval kisebb, mint az általunk igazolt, 
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veratridin által okozott, több mint 30 mM-os [Na+]i növekedés. Kimutattuk a NCX 

szerepét az [Ca2+]i növekedésben, amihez farmakológiai eszközt (KB-R7943) és az 

ENCX kiszámolását használtuk. Az ENCX-t a Nernst-egyenletnek megfelelıen 

számoltuk. A képletben szereplı Em, [Na+]i és [Ca2+]i értékek saját méréseinkbıl 

származtak. Az extracelluláris [Na+] és [Ca2+] értékek a puffer [Na+] és [Ca2+] értékei 

voltak. A NCX farmakológiai gátlására alapozott eredményeink szerint a NCX 

mőködése kezdetben nem befolyásolja az [Ca2+]i növekedést (elsı Ca2+ csúcs), ami 

összhangban van az ENCX idıbeli változásával. Az ENCX értéke eleinte negatív 

(elıreható mőködés, veratridin válasz elsı 5 másodperce), majd pozitív (fordított 

mőködés, veratridin válasz 5. másodpercétıl), vagyis a NCX Ca2+-t szállít eleinte 

sejtbe, majd a sejtbıl kifele is. Szemben az elsı csúccsal, a NCX fordított mőködése a 

második Ca2+ csúcs létrejöttében fontos szerepet játszik. Ezt igazolta a KB-R7943 

gátló hatása és az ENCX tartósan pozitív értéke is (Mulkey és Zucker, 1992; Saleh és 

mtsai, 2005). A KB-R7943-nak aspecifikus hatásokat (L-típusú VGCC, NMDA 

receptor, CICR gátlás) is tulajdonítanak. Az L-típusú VGCC-t gátló hatása (Matsuda 

és mtsai, 2001; Dietz és mtsai, 2007) ellen szól azonban, hogy kísérleteinkben nem 

befolyásolta a Ca2+ válasz elsı VGCC függı csúcsát. Ezt magyarázhatják Magee és 

Johnston (1995) eredményei is, akik kimutatták, hogy a CA1 piramis sejteken nem 

csak az L-, hanem az összes VGCC típus megtalálható, vagyis az L-típusú VGCC 

szelektív gátlása nem kell, hogy a VGCC függı Ca2+ beáramlás szignifikáns gátlását 

is okozza (Magee és Johnston, 1995). A KB-R7943 NMDA receptorokat (Sobolevsky 

és Khodorov, 1999) vagy CICR-t (Arakawa és mtsai, 2000) gátló hatása sem 

befolyásolhatta a KB-R7943-mal kapott eredményeinket, mert az [Ca2+]i válasz nem 

volt se AP-5, se thapsigargin függı. Az ENXC-idı összefüggésre és a KB-R7943 gátló 

hatására támaszkodva megállapíthatjuk, hogy a NCX megfordulása Ca2+ szállít a CA1 

piramissejtekbe hozzájárulva a perzisztens Na+ beáramlás által kiváltott [Ca2+]i 

növekedés késıi szakaszához (Mulkey és Zucker, 1992; Saleh és mtsai, 2005). 

A második Ca2+ csúcs Ca2+ forrásainak felderítésekor további lehetséges 

szereplıket is megvizsgáltunk. Bár a Ca2+ válasz teljesen extracelluláris Ca2+ 

függınek bizonyult (Mulkey és Zucker, 1992), feltételeztük, hogy a mitokondriumok 

(Werth és Thayer, 1994; Kiedrowski és Costa, 1995; Babcock és Hille, 1998) és a 

CICR (Berridge és mtsai, 2000; Verkhratsky, 2002) is befolyásolhatják az [Ca2+]i 

válasz alakját. 
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A mitokondriumok citoszólikus Ca2+ szintet szabályozó szerepére jellemzı, hogy 

a citoszólba bejutó Ca2+-okat gyorsan felveszik Ca2+ uniportereik segítségével, majd a 

felvett Ca2+-okat lassan szabadítják fel, ezáltal pufferelve az [Ca2+]i növekedését 

(Werth és Thayer, 1994; Babcock és Hille, 1998; Berridge és mtsai, 2000). A 

mitokondriumok szerepének igazolása céljából elsı lépésben CCCP segítségével 

megszőntettük a H+ grádienst a mitokondriális belsı membrán két oldala között, és 

így meggátoltuk a mitokondriumok Ca2+ szekvesztrációt és felszabadítást is. A CCCP 

megnövelte mind a két [Ca2+]i csúcsot, hatása az elsı csúcsra fokozottabb volt. Ezt 

követıen szelektíven gátoltuk a mitokondriális Ca2+ felszabadítást is, hogy 

megerısítsük a mitokondriumok [Ca2+]i válaszban játszott szerepét. A mitokondriális 

Ca2+ felszabadításnak két útvonala van. Az egyik a mitokondrium belsı membránján 

elhelyezkedı NCX (mNCX; eltér a plazma membrán NCX-tıl; (Blaustein és Lederer, 

1999)), mely az excitábils sejtek uralkodó Ca2+ felszabadító útvonala. A perzisztens 

Na+ beáramlásra jellemzı mértékő [Na+]i növekedés képes az mNCX aktiválására 

(Rizzuto és mtsai, 2000). A másik útvonal az mPTP, mely központi szereplıje 

bizonyos patológiás és fiziológiás folyamatoknak is (Babcock és Hille, 1998; Rizzuto 

és mtsai, 2000). A két útvonal párhuzamos gátlásával (CGP-37157+CsA) igazoltuk, 

hogy kezdetben a mitokondriális Ca2+ felszabadítás elhanyagolható mértékő (elsı 

Ca2+ csúcs), késıbb azonban aktiválódik (második csúcs). A CCCP-nek az elsı 

csúcsra kifejtett fokozottabb hatása megerısíti, hogy az elsı csúcs során a Ca2+ 

szekvesztráció dominál a mitokondriális Ca2+ felszabadítás felett, amely dominancia 

megmarad a második csúcs alatt is csak kisebb mértékben; vagyis a második csúcs 

alatt a Ca2+ szekvesztráció a növekvı mértékő mitokondriális Ca2+ felszabadítás 

ellenére még mindig meghaladhatja a felszabadítás mértékét. A kétféle kezelési típus 

egyértelmően bizonyította, hogy a mitokondriumok részt vesznek a perzisztens Na+ 

beáramlás által kiváltott [Ca2+]i növekedésben, ezért szereplıi lehetnek a korai 

ischémiás károsodásnak is (Zhang és Lipton, 1999). A Ca2+ mentes közegben 

elvégzett kísérleteink (teljesen eltörölte az [Ca2+]i növekedést) igazolták, hogy a 

mitokondriális Ca2+ felszabadítás extracelluláris Ca2+ függı (Mulkey és Zucker, 

1992). 

Megvizsgáltuk a CICR szerepét is a perzisztens Na+ beáramlás okozta Ca2+ 

válaszban a thapsigargin segítségével. A thapsigargin irreverzibilis és specifikus 

gátlószere az ER Ca2+-ATPázának és ezáltal az ER feltöltıdésének is. Emellett a ER 

Ca2+-ATPázának gátlói képesek a CA1 piramissejtek ER Ca2+ raktárait kiüríteni 
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(Garaschuk és mtsai, 1997; Camello és mtsai, 2002). Kísérleteinkben a thapsigargin 

nem befolyásolta a Ca2+ válasz csúcsait, ami arra utal, hogy a CICR-nek nincs 

lényeges szerepe a perzisztens Na+ beáramlás okozta Ca2+ válasz befolyásolásában. 

Ennek oka lehet egyrészt, hogy az ER Ca2+ raktárai csak kis mennyiségő 

felszabadítható Ca2+-t tartalmaznak összehasonlítva a szómák globális Ca2+ 

válaszainak méretével, másrészt a CICR lokális folyamat, amely kis Ca2+ 

mikrotartományokban játszódik le (Kiedrowski és Costa, 1995; Berridge, 1998; 

Sandler és Barbara, 1999). Vagyis a CICR azokat a Ca2+ válaszokat képes 

befolyásolni, melyeket egy vagy néhány akciós potenciál vált ki (Sandler és Barbara, 

1999), míg a citoszól ischémiára jellemzı, nagy (globális) Ca2+ válaszaira (pl. nagy 

kapacitású NCX megfordulása) nincs érdemi ráhatása. 

Összefoglalva az eseményeket, az extracelluláris Ca2+ a VGCC-kon (az elsı csúcs 

és a második csúcs) és a NCX-n keresztül belép a citoszólba (második csúcs), ahol 

mindkét Ca2+ csúcs során szubmikromolaris nagyságrendő [Ca2+]i változások 

történnek. A citoszólba beáramló Ca2+-ot a mitokondriumok szekvesztrálják (elsı és 

második csúcs), és késleltetve felszabadítják (második csúcs) növelve az [Ca2+]i-t 

(Babcock és Hille, 1998; Berridge és mtsai, 2000; Colegrove és mtsai, 2000). 

7.4. A ROS méréssel kapcsolatos metodikai megfontolások 

Mivel célunk volt megismerni az endogén ROS szint változás térbeli és idıbeli 

mintázatát egy ischémiára érzékeny és egy ellenálló agyi régióban, beállítottunk egy 

módszert, elsıként az irodalomban, mely direkt módon és szimultán méri az endogén 

ROS szint változását az akut hippokampusz szelet CA1 (sérülékeny) és DG (ellenálló) 

régiójában. A módszer alkalmasságát és megbízhatóságát több lépésben teszteltük és 

igazoltuk. 

Méréseinkben a nem szelektív CM-H2DCFDA festéket alkalmaztuk (Hempel és 

mtsai, 1999). A CM-H2DCFDA elınye, hogy citoszólikus lokalizációja miatt a ROS 

szint változását az aktuális oxidációs helyen mutatja ki. Ezzel szemben a O2˙
- 

szelektív HEt oxidációja során képzıdı etidin nagy a fluoreszcencia kvantum-

hatásfoka növekedést mutat (25-szörösére illetve 21-szeresére) a kettıs szálú DNS-be 

vagy RNS-be történı interkalálódásakor. A másik sokat használt festék, a 

dihydorhodamine 123 szintén nem szelektív ROS festék és a képzıdés helyén mutatja 

ki a ROS szint változását, azonban hátránya a CM-H2DCFDA-val szemben, hogy 

felhalmozódik a mitokondriumban, ahol oxidációját követıen rhodamine 123-má 



 77 

alakul, melynek a fluoreszcenciája érzékeny a mitokondrium membrán potenciáljának 

változásaira. 

A CM-H2DCFDA-t a festék fejlesztıi a fluoreszcein származék H2DCFDA-t 

módosítva hozták létre. A H2DCFDA membrán permeábilis, színtelen indikátor, mely 

akkor fluoreszkál, ha az intracelluláris észterázok lehasítják róla az acetát csoportokat 

(H2DCF) és oxidálódik (DCF). Az acetát csoportok lehasításával a festék 

intracellulárisan felhalmozódik, mert a képzıdı anionnak kisebb a membrán 

permeabilitása, mint az észter formáé. A molekulát fejlesztı vegyészek a H2DCF-re 

újabb oldalláncot, a tiol reaktív klorometil-csoportot szintetizálták (CM-H2DCFDA), 

ami tovább csökkenti a deacetilált forma kijutását a sejtbıl, megnövelve így a mérési 

idıablakot. A CM-H2DCFDA szintén csak a deacetilációt (CM-H2DCF) és az 

oxidációt (CM-DCF) követıen fluoreszkál (http://probes.invitrogen.com /handbook/). 

A fent említett kémiai módosítás ellenére a CM-H2DCFDA idıelıtti kifolyása a 

kísérletek idıablakának (40 perc) beszőkülését okozhatja. Ennek megelızésére a ROS 

válaszok kimutatására alkalmas töltési koncentrációt (45 µM) a megfelelı 

idıtartamban (45 perc) alkalmaztuk (Oyama és mtsai, 1994) és a kísérlet teljes 

idıtartama alatt probeneciddel (5 mM) gátoltuk a CM-DCF aktív eltávolításáért 

felelıs szerves anion transzportereket (Steinberg és mtsai, 1987). Az OGD kísérletek 

végének megfelelı idıpontban, perfúzióban adott, exogén H2O2 és SNP válasz 

igazolja, hogy a szeleteink megfelelıen voltak töltve és az egyes rétegek töltöttsége 

között nem volt különbség. Az alapvonal exponenciális növekedése a szeletbıl és a 

fotooxidációból származó ROS képzıdésre utalhat. 

A ROS festékek mőködésére jellemzı, hogy irreverzibilisek, vagyis ha a redukált 

festék molekulák oxidálódnak nem tudnak visszaalakulni, szemben például a Ca2+ 

indikátorokkal, melyeknél a Ca2+ bekötése és leválása egy reverzibilis folyamat. Ez 

azt eredményezi, hogy az oxidált festék molekulák a sejtben felhalmozódnak. 

Méréseink során csak a ROS szint változására tudunk következtetni a fluoreszcencia 

intenzitás változásából, az abszolút ROS szintet meghatározni, a festéket kalibrálni 

nem lehet. Ezért fontos, hogy a kísérlet során a megvilágítás paraméterei állandóak 

legyenek. A festék irreverzibilis mőködését jól mutatja a fentebb említett alapvonal 

emelkedés illetve az is, hogy a fluoreszcencia intenzitás folyamatosan növekszik a 10 

mM H2O2 vagy 200 µM SNP jelenlétében. A fluoreszcencia intenzitás mindaddig 

emelkedik, míg a redukált festék molekulák elfogynak a sejtbıl. 
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A CM-H2DCFDA ROS érzékenységének ellenırzésére két okból is szükség volt. 

Egyrészt az irodalmi adatok ellentmondóak. Sokak szerint a CM-H2DCFDA alkalmas 

a H2O2 mérésére (MolProbes, (Mahadev és mtsai, 2001)), míg mások szerint 

elsısorban a ONOO- detektálására használható (Royall és Ischiropoulos, 1993; Crow, 

1997; Kooy és mtsai, 1997; Possel és mtsai, 1997; Batandier és mtsai, 2002; Myhre és 

mtsai, 2003). Másrészt tapasztalatunk szerint különbözı preparátumokban, különbözı 

körülmények között a festékek tulajdonságai is megváltozhatnak (lásd SBFI, 

Módszerek), ezért új módszer esetén fontos a festék tulajdonságainak ellenırzése. 

Méréseink igazolták, hogy a CM-H2DCFDA a mi rendszerünkben is elsısorban 

ONOO- és kevésbé H2O2 indikátor, mivel 10 mM H2O2 volt képes 200 µM SNP 

hatásnak megfelelı fluoreszcencia jelet kiváltani, és a 200 µM H2O2-t követı 

fluoreszcencia intenzitás növekedés csak töredéke volt a 200 µM SNP hatásnak. Bár 

az ischémiát követı H2O2 képzıdés nagyságrendjébe esı 200 µM H2O2 (Hyslop és 

mtsai, 1995) is képes volt a festék fluoreszcenciáját kismértékben növelni, jelentıs, 

biztosan mérhetı fluoreszcencia növekedéshez azonban olyan [H2O2]-k (1-10 mM) 

adására volt szükség, amely már patológiás körülmények között sem fordul elı. 

A CM-H2DCFDA hátránya, hogy megvilágítás hatására oxidálódhat 

(fotooxidáció), sıt az oxidáció során keletkezı CM-DCF képes elısegíteni a CM-

H2DCF autooxidációját (Bilski és mtsai, 2002). Ennek jelentısége a hosszú 

idıtartamú kísérletek során megnı, mivel az intracelluláris redukált festék készletet 

felemészti és a kísérleti idıablakot beszőkíti. A fotooxidáció hatásának csökkentése 

érdekében a szeletek DIC vizualizációja során vörös szőrıt használtunk, 

minimalizáltuk a gerjesztési intenzitást, mindig azonos gerjesztési frekvencián 

dolgoztunk (6/perc). Így kiküszöböltük a fotooxidációból eredı lehetséges 

problémákat. A túl alacsony gerjesztési intenzitás is veszélyes, mert ilyenkor a 

szeletek autofluoreszcenciája a jelintenzitásból nagyobb arányban részesedik. Ezért 

méréseink során a fluorszcencia értékeket az autofluoreszcenciával korrigáltuk. Az 

autofluoreszcencia a töltött szelet fluoreszcencia intenzitásának átlagosan mindössze 

17 %-a volt.  

A CM-H2DCFDA alapvegyületének a fluoreszceinnek jellemzıje, hogy pH 

csökkenés hatására fluoreszcenciája csökken. Ennek oka, hogy a fluoreszcein 

3’hidroxil-csoportjának pKa értéke 6,4, vagyis a pH csökkenésével a 3’hidroxil-

csoport protonálódik és a magasabb kvantum hatásfokkal rendelkezı (0,93) dianion 

formából az alacsonyabb kvantum hatásfokú (0,37) monoanion formába megy át. Ez 
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az alapja annak, hogy a fluoreszcein alapú BCECF (2',7'-bis-(2-karboxietil)-5-(és-6)-

karboxifluoreszcein) pH mérésre alkalmas festék. A fluoreszcein pKa értékét ugyanis 

megnövelték 6,98-ra a molekula xantilium részén, a 2-es és 7-es pozíción elhelyezett, 

elektron donor propionil-csoportok segítségével, mely így már fiziológiás pH 

változások mérésére is alkalmas (Rink és mtsai, 1982). Szemben a BCECF-fel, a CM-

H2DCFDA-n az elektront a fluoreszcein győrős szerkezetébıl elvonó, két darab klór 

szubsztitúciója (2-es és 7-es pozíció) a 3’hidroxil-csoport pKa értékének a jelentıs 

csökkenésével jár (CM-DCF pKa értéke 4,8; Molecular Probes). Ezt az értéket 

ellenıriztük sejtmentes mintában a CM-DCF pH érzékenységének mérésével és 

megállapithatjuk, hogy 6,4-7,1-es pH tartományban a CM-DCF fluoreszcenciája 

független a pH-tól. 

Módszerünk alapos beállítása és validálása biztosítja, hogy a CM-H2DCFDA 

alkalmas az intracelluláris oxidáció mérésére.  

7.5. Az OGD által kiváltott ROS képzıdés térbeli és idıbeli mintázata 

A ROS festék tulajdonságainak, limitációinak alapos megismerésével és 

figyelembevételével a módszer alkalmas arra, hogy használatával akut agyszeletben 

megbízható kísérleteket végezzünk és a kapott eredményeket helyesen értelmezzük. A 

kísérleteinkben használt in vitro ischémia modell, az OGD és reoxigenizáció, a 

hippokampusz vizsgált régióiban réteg specifikus ROS képzıdést okozott, melynek 

eloszlása megegyezik a CA1 régió ismert ischémia érzékenységével és a DG relatív 

ellenálló képességével. ROS méréseinkben ugyanis kimutattuk, hogy a ROS szint az 

OGD alatti változatlanságot követıen a reoxigenizáció alatt a CA1 régióban és a DG 

SM rétegében jelentıs megemelkedett, miközben a DG SG rétegében (ellenálló régió 

fısejt rétege) a ROS szint növekedése nem volt megfigyelhetı. Mivel módszerünk új, 

ezért nekünk nyílt rá lehetıségünk, hogy elsıként kimutassuk akut agyszeletben, nagy 

tér- és idıbeli felbontással, direkt módszerrel az egyes rétegek OGD által kiváltott 

endogén ROS szint változását és azok különbségeit. A ROS festék fent ismertetett 

tulajdonságainak alapos megismerése elısegítette, hogy az OGD alatt kezdıdı 

fluoreszcencia intenzitás csökkenés jelenség több lehetséges okozója között a valós 

oki tényezıt feltárjuk. 

Az in vivo ischémiában fellépı ödémához hasonlóan az OGD az akut 

hippokampusz szeletekben is a sejtek duzzadását okozza (Kreisman és LaManna, 

1999; MacGregor és mtsai, 2003), ami az intracelluláris festék hígulásával és a mért 
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fluoreszcencia csökkenésével jár együtt. Kifejlesztettünk egy módszert az OGD által 

okozott térfogat változások mérésére, melynek segítségével azokban a CM-

H2DCFDA-val töltött akut szeletekben határoztuk meg a térfogat változását, 

amelyekben a ROS mérést is elvégeztük. Elınye a módszernek emellett, hogy a 

duzzadást direkt módon méri és a kapott eredményt nem befolyásolja a festék 

oxidációjából eredı fluoreszcencia változás, ami meghamisítja a téfogat változás 

valódi mértékét. Ez a mőtermék jellemzıje lehet az „inert”-nek nevezett festékeknek, 

így például a térfogat változásának mérésére is elıszeretettel használt, fluoreszcein 

alapú calcein-AM-nek (Uggeri és mtsai, 2004). 

A duzzadás és a fluoreszcencia intenzitás csökkenés egyidejő kezdete illetve a 

fluoreszcencia intenzitás csökkenés kompenzációja a duzzadás által korrigált 

görbéken mind azt jelzi, hogy az OGD alatt nem volt mérhetı ROS szint változás 

egyik hippokampusz rétegben sem. A reoxigenizáció alatt azonban a duzzadásra 

korrigált ROS szint a DG SG rétege kivételével mindegyik hippokampusz rétegben 

nıtt. A duzzadásra korrigált ROS szint növekedése a CA1 SP rétegben volt a 

legerıteljesebb, ami a duzzadásra nem korrigált görbén a CA1 SP ugyancsak 

legerıteljesebb duzzadása miatt, rejtve maradt. 

Elméletileg az OGD által okozott intracelluláris savanyodás is felelıs lehet a 

fluoreszcencia jel csökkenéséért, mert a pH csökkenés kiolthatja a fluoreszcein alapú 

festékek fluoreszcenciáját. Azonban ennek a jelenségnek a mi eredményeinket torzító 

hatása kizárható. A CM-H2DCFDA a fluoreszcein klórozott formája, pKa értéke ∼4,8 

illetve rágcsáló hippokampusz szeletben a jellemzı pHi változás a miénkkel azonos 

körülmények között (akut hippokampusz szelet, CA1 piramissejtréteg, 300 µm vastag 

szelet, 10 perc OGD, 36-37oC, bikarbonát alapú ACSF, 5 ml/perces perfúziós 

sebesség, 68 Hgmm-es OGD alatti pO2 érték) se az OGD, se a reoxigenizáció alatt 

nem nagyobb, mint 0,15 pH egység (Fujimura és mtsai, 1997). Más in vitro agyszelet 

tanulmányokban is hasonló, kismértékő savanyodást mutattak ki OGD hatásra 

(Melzian és mtsai, 1996; Knopfel és mtsai, 1998). A pKa és az OGD-t követı pHi 

közötti két pH egységnyi különbség, ami megfelel két nagyságrendnyi különbségnek 

a [H+]-ban, biztosítja, hogy az akut hippokampusz szeletben a 10 perc OGD által 

okozott pHi változások nem befolyásolják az eredményeket. Mindezt a CM-

H2DCFDA-val kapcsolatos saját eredményeink is alátámasztják, miszerint a CM-DCF 

fluoreszcenciája nem változik a 7,1-6,4-es pH tartományban. In vivo mértek ennél 
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alacsonyabb pHi-t ischémia alatt az agyban (von Hanwehr és mtsai, 1986; Nedergaard 

és mtsai, 1991; Silver és Erecinska, 1992), aminek oka lehet, hogy az agyszeletben a 

magas perfúziós sebesség következtében a pH csökkenést okozó laktát kimosódik a 

szövetbıl, míg in vivo felhalmozódik (Schurr és mtsai, 1988b; Schurr és mtsai, 

1988a).  

Az egyes rétegeknek a kísérlet végén adott, exogén H2O2 vagy SNP perfúzióra 

adott azonos ROS válasza igazolja, hogy mindegyik réteg megfelelıen töltve volt a 

ROS festékkel. A PI-dal végzett kísérleteink eredménye szerint a kísérlet idıtartama 

alatt nem következett be a membránok károsodása, ami jelentıs festék kifolyással 

járna. 

A fentiek alapján megalapozottan juthatunk arra a következtetésre, hogy a CM-

H2DCFDA 10 perc OGD-re adott réteg specifikus fluoreszcencia növekedése valós, 

réteg specifikus ROS szint növekedés, ami nem a sejtek duzzadásából, nem az 

intracelluláris savanyodásból vagy az elégtelen festék mennyiségbıl, mint lehetséges 

mőtermék forrásokból származik. 

Az OGD hatására bekövetkezı ROS képzıdést a H2O2 lebontásában és az 

intracelluláris oxidoredukciós egyensúly fenntartásában döntı szerepet játszó 

enzimatikus antioxidáns rendszer enzimeinek, a kataláznak és a GPx-nek a gátlása 

mellett is vizsgáltuk. Az enzimek gátlása megmutatta, hogy a ROS fokozott 

képzıdése már  közvetlenül az OGD kezdetét követıen megindul. Reoxigenizáció 

alatt azonban az antioxidáns enzimek gátlása nem befolyásolta a ROS szintet, a 

reoxigenizációs ROS csúcs megmaradt. In vivo kísérletek is igazolták az ischémia 

alatti ROS képzést, és azt, hogy a reperfúzió kezdetére újabb ROS képzıdési csúcs 

esik (Sakamoto és mtsai, 1991; Hyslop és mtsai, 1995; Rice, 2000). Az enzimek 

gátlásából származó eredményeinkkel van összhangban az a megfigyelés is, miszerint 

az [O2] növelésével párhuzamosan, a mitokondriumok ROS képzése kétfázisúvá 

válik: a ROS képzıdés egy adott [O2] felett felgyorsul (Turrens és mtsai, 1985; 

Turrens, 2003). Ez arra utal, hogy az antioxidáns enzim rendszer alacsonyabb [O2]-k 

mellett semlegesíteni tudja a képzıdı ROS-t, azonban az [O2] további növelése 

mellett a rendszer telítıdik, aminek következtében védı funkcióját már nem tudja 

ellátni (Crapo és mtsai, 1983; Andine és mtsai, 1991; Orwar és mtsai, 1994; Turrens, 

2003; Robin és mtsai, 2007). A rendszer telítıdését okozhatja akár az enzimek 

mőködésének telítıdése (Turrens, 2003), akár a ROS enzimeket gátló hatása (Kono és 

Fridovich, 1982; Asahi és mtsai, 1995; Brown, 1995; Padmaja és mtsai, 1998). Mivel 
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az enzimgátlók a reoxigenizáció alatt nem fokozták a ROS szint növekedését, ezért 

feltételezhetı, hogy az enzimek már gátoltak voltak. Ez az enzimek ROS általi 

gátlására utal. 

Összegezve eredményeinket, akut hippokampusz szeletben az antioxidáns enzim 

rendszer képes semlegesíteni az OGD kezdetén a ROS képzıdést, míg a 

reoxigenizáció alatt már nem. Mivel leírtak különbségeket az egyes agyi régiók között 

az antioxidánsok mennyiségében (Lyrer és mtsai, 1991; Philbert és mtsai, 1991; 

Vornov és mtsai, 1998; Rice, 2000) és ischémia alatt mutatott antioxidáns aktivitásuk 

változásaiban (Homi és mtsai, 2002; Jiang és mtsai, 2004), ezért az antioxidáns 

kapacitás területi különbségei is részt vehetnek a réteg specifikus ROS szint 

változások létrehozásában. Az antioxidáns védelem reoxigenizáció alatti kiesése 

azonban inkább a ROS képzıdés, mint az antioxidáns rendszer réteg specificitására 

utal. 

7.6. Az OGD által kiváltott ROS képzıdés mechanizmusa 

Az ischémiás ROS képzıdés fontos forrásai a mitokondriumok (Fiskum és mtsai, 

1999; Sipos és mtsai, 2003; Starkov és mtsai, 2004; Foster és mtsai, 2006), melyek 

már normál mőködésük során is ROS-t termelnek. A mitokondriális ROS képzés 

elsıdleges terméke a O2˙-. A O2˙--ot a SOD H2O2-vé diszmutálja. A H2O2-t a kataláz 

és a GPx semlegesíti miközben a H2O és O2 szabadul fel (Dringen és mtsai, 2005). Ha 

a rendszerben NO˙ is jelen van, akkor a O2˙- 3-10-szer nagyobb reakció sebességgel 

reagál a NO˙-dal, mint a SOD-zal, miközben ONOO- képzıdik (Fielden és mtsai, 

1974; Huie és Padmaja, 1993; Goldstein és Czapski, 1995; Kissner és mtsai, 1997). A 

NO˙ szintézis enzimei jelen vannak a hippokampuszban, a nNOS az idegsejtekben 

(Wendland és mtsai, 1994; Blackshaw és mtsai, 2003), az eNOS az endotél sejtekben 

(Seidel és mtsai, 1997; Blackshaw és mtsai, 2003) található. 

Az NMDA-R és a NOS gátlószereivel igazoltuk, hogy a ROS válasz az NMDA-

R-tól és a NOS-tól függ mind a CA1 régióban, mind a DG SM rétegében. Ez az 

eredmény összhangban van azokkal az irodalmi adatokkal, melyek szerint az NMDA-

R gátlása védı hatású ischémia-reperfúziós károsodásokkal szemben, mind in vitro 

(Rothman, 1984; Goldberg és Choi, 1993; Newell és mtsai, 1995), mind in vivo 

(Simon és mtsai, 1984; Gill és mtsai, 1987; Church és mtsai, 1988; Wahlestedt és 

mtsai, 1993). A NOS gátlása kétarcú jelenség. Mivel az eNOS mőködése kritikus 
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jelentıségő az agyi véráramlás fenntartása szempontjából, ezért gátlása növeli az 

infarktus térbeli kiterjedését, ezzel szemben az idegsejtekben található nNOS 

mőködése során képzıdı NO˙ toxikus az idegsejtekre (Huang és mtsai, 1994; Dawson 

és Dawson, 1996; Huang és mtsai, 1996). Az a megfigyelésünk, hogy a NOS gátlás L-

NAME-val hasonló volt, mind dinamikájában, mind mértékében az NMDA-R AP-5 

általi gátlásához, együtt azzal a megfigyeléssel, hogy a CM-H2DCFDA érzékenysége 

nagyobb a ONOO--re, mint a H2O2-re, de érzéketlen a NO˙-ra és a O2˙--ra (Molecular 

Probes; (Hempel és mtsai, 1999; Wang és Joseph, 1999); 11.A ábra) arra enged 

következtetni, hogy a hippokampusz CA1 régióban és DG SM rétegében az OGD 

által kiváltott ROS képzıdés egyik fı komponense a ONOO-. A NO˙ érzékeny DAF-

FM DA (4-amino-5-metilamino-2’,7’-difluorofloureszcein diacetát) festékkel (Kojima 

és mtsai, 2001) megtöltött akut hippokampusz szeletekben az OGD hatására képzıdik 

NO˙, a CA1 régióban valamivel több, mint a DG-ban. Ez mutatja, hogy az OGD 

hatására fellépı ONOO- képzıdéshez rendelkezésre áll a NO˙, amelynek térbeli, 

keletkezési mintázata is összhangban van az általunk mért ONOO- képzıdési 

mintázattal. A nNOS szelektív inhibitornak, a TRIM-nek, az L-NAME-hoz 

viszonyított gyengébb hatását (16. ábra; TRIM csak a CA1, SR és SL rétegben hat 

szignifikánsan) két tényezı okozhatja: 1. az eNOS által termelt NO˙ is szerepet 

játszhat a ONOO- képzésben (NO˙ diffúzió); 2. a 100 µM TRIM, szemben az L-

NAME-val, a nNOS-t is csak ~ 70 %-ban gátolta, az eNOS-t pedig egyáltalán nem. 

Mivel a TRIM magasabb koncentráció tartományban elveszti szelektivitását, ezért 

nem használtuk 100 µM-nál nagyobb koncentrációban. 

Eredményeink a tér az idı és a kezelések szempontjából is csoportosíthatók. A 

könnyebb áttekintehtıség érdekében a 17. ábra leegyszerősítve, grafikusan szemlélteti 

a fontosabb megállapításokat. A kísérleteinkben kapott eredményeinket a jobb 

áttekinthetıség kedvéért ábra formájában összegeztük (18. ábra). Mi mutattunk ki 

elsıként az OGD réteg specifikus ROS képzı hatását nagy térbeli és idıbeli 

felbontással akut hippokampusz szeletben. A ROS szint megnıtt a reoxigenizáció 

alatt a sérülékeny CA1 régióban és nem változott az ischémiának ellenálló DG SG 

rétegében. A ROS képzıdése közvetlenül az OGD kezdete után fokozódott, azonban 

ezt a növekedést a kataláz és GPx kivédte. A ROS képzıdés hátterében az NMDA 

receptorok és a NOS aktivációja állt, az általunk kimutatott ROS valószínőleg 

nagyrészt a ONOO- volt. 
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18. ábra 
Az OGD által kiváltott ROS válasz térben (hippokampusz rétegek) és idıben (OGD vs. 
reoxigenizáció) heterogén. Amint az ábra jobb felsı sarkában az ábrabetéten látható a piros 
szín a ROS szint szignifikáns növekedését, a kék szín a ROS szint szignifikáns csökkenését 
mutatja. Az OGD alatt (in vitro ischémia) a ROS szint nem változott és ezt az AP-5, az L-
NAME, vagy a TRIM elıkezelés sem befolyásolta. Azonban a kataláz és GPx enzim gátló 
ATZ+MS jelenlétében az OGD megemelte a ROS szintet az összes CA1 és DG rétegben. 
Reoxigenizáció alatt a ROS szint megnıtt az összes mért rétegben kivéve a DG SG-t. AP-5 és 
L-NAME ezt a reoxigenizáció alatti ROS szint növekedést szignifikánsan gátolta, míg a 
TRIM-nek a CA1, SR-ben és SL-ben volt szignifikáns hatása. ATZ+MS jelenléte nem 
befolyásolta a reoxigenizációs ROS választ. 

 

7.7. Hogyan képzıdhet ROS, ha a ROS szubsztrát O2-t megvonjuk? 

Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolni tudjunk, azt is meg kell vizsgálnunk, 

hogyan viszonyulnak a szelettechnika OGD alatti O2 ellátás változásai az izolált 
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mitokondrium, sejtpreparátum és az in vivo mérések ischémiás körülményeihez 

vagyis milyen mértékő az OGD alatt az O2 megvonás?  

Az általunk használt in vitro ischémia modell, az OGD, széles körben elterjedt és 

elfogadott módszer. A rendszerünkben mért pO2 csökkenés az OGD elıtti érték 1/14-

ére (OGD elıtt 722 Hgmm, OGD alatti 52 Hgmm) megfelel az agyszelet perfúziós 

rendszerben mért jellemzı csökkenés értékeknek (Taylor és mtsai 1999: < 38 Hgmm 

(Taylor és mtsai, 1999); Fujiwara és mtsai 1992: ~68 Hgmm (Fujiwara és mtsai, 

1992); Youssef és mtsai 2007: < 76 Hgmm (Youssef és mtsai, 2007); Werth és mtsai 

1998: 99 Hgmm (Werth és mtsai, 1998)). A fenti értékeket perfúziós kamrában 

mérték, ezért a mért pO2 szintek a szelet felszínére jellemzı pO2 szinteket 

reprezentálják. Megjegyzendı, hogy a perfúziós kamrák (mi is ilyet használtunk) 

nyitottak, ezért bennük ~ 0 vagy kicsit magasabb, 10-15 Hgmm-es pO2 értékeket, nem 

lehet létrehozni, szemben a zárt kamrákkal (Dubinsky és mtsai, 1995; Tauskela és 

mtsai, 2003; Yao és mtsai, 2003; Abramov és mtsai, 2007).  

Hipoxia során mért pO2 értékeink összhangban vannak az in vitro akut agyszelet 

technika alkalmazásakor az irodalomban leírt értékekkel, azonban izolált 

mitokondriumokban és in vivo mérések során eltérı hipoxiás pO2 értékeket 

publikáltak. Chance és mtsai (1974) szerint izolált mitokondriumokban a légzési 

funkció, vagyis a citokróm oxidáz 50 %-os mőködéséhez (O2-re vonatkozó Km) jóval 

kisebb, ~ 0,3 µM-os O2 koncentráció (0,21 Hgmm) már elégséges volt (Oshino és 

mtsai, 1974; Sugano és mtsai, 1974; Jones, 1986). Intakt sejteken ehhez ~ 3 µM-ra 

(2,1 Hgmm) volt szükség, ezért a normál pO2 szintet intakt sejtekben ~ 3-30 µM-nak 

(~ 2,1-21 Hgmm) becsülték (Turrens, 2003). Ez elégséges intramitokondriális pO2 

szintet biztosít a citokróm oxidáz aktivitásának fenntartásához. In vivo a 

kapillárisokban a hipoxia pO2 küszöb értéke ~ 27 Hgmm, amely a mi hipoxia 

értékünk nagyságrendjébe esik, bár annál némileg kisebb (Jones, 1986). Vagyis 

fölmerülhet a kérdés, hogy 52 Hgmm pO2 elegendı-e a hipoxia létrehozására?  

A különbözı preparátumokban és ischémia modellekben mért, eltérı hipoxiás pO2 

értékeket az O2 mitokondriális citokróm oxidázhoz jutásának az (1.) intracelluláris és 

(2.) extracelluláris különbségei magyarázzák.  

(1.) Az intracelluláris tér jelentıségére az izolált mitokondriumokban és intakt 

sejtpreparátumokban kapott különbségek hívták fel a figyelmet. Izolált mitokondrium 

esetén az oldatban mért pO2 megfelel a citokróm oxidáz környezetében lévı pO2-nek, 

vagyis legyen szó bármely preparátumról, ha a citokróm oxidáz környezetében a pO2 
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0,3 µM körüli értékre csökken, az az ATP szintet már jelentısen befolyásolja. Ezzel 

szemben az intakt sejtekben a mitokondriumok O2 felhasználása következtében pO2 

grádiens áll fenn a citoszól és a mitokondrium között, vagyis a mért pO2 küszöb 

értékeket nagyobbnak látjuk, mint az izolált mitokondrium esetén. A pO2 grádiens 

térbeli és idıbeli eloszlása a mitokondriumok eloszlásától, a sejt alakjától, a 

mitokondriális O2 fogyasztás sajátosságaitól, az extra- és intracelluláris tér diffúziós 

koefficiensétıl függ (Jones, 1986).  

(2.) Az extracelluláris tér milyenségének pO2 szintet befolyásoló szerepét az 

agyszelet preparátum és az in vivo vizsgálatok összevetése során kell figyelembe 

venni. Ezek a szöveti pO2 ellátás szempontjából jelentısen különböznek. In vivo az 

agyszövet O2 ellátását az egymástól 10-30 µm-re (Chang és mtsai, 1982) található 

kapillárisok biztosítják. A sejtekhez az O2 a kapillárisokból sugár irányú diffúzióval 

jut el. Az in vivo kialakuló ischémia sok tényezı függvénye, többek közt: elzáródott 

ér típusa, vérnyomás, kialakuló agyi ödéma, elzáródás idıtartama és kiterjedése. Az 

agyszelet preparátum O2 ellátása ehhez képest alapvetıen különbözik. A sejtek O2 

ellátása a perfúziós oldatból, a szelet felszíne felıl történik. Az O2 az oldatból a szelet 

belseje felé diffundál, miközben a sejtek O2 felhasználása miatt a mélyebb rétegekbe 

egyre kevesebb O2 jut (Bingmann és Kolde, 1982; Wu és mtsai, 2005). A szeletbe 

hatolva [O2] grádiens épül fel, melynek mértékét erısen befolyásolja a sejtek spontán 

hálózati aktivitása, tüzelése. Végeredményben az agyszelet preparátumban az O2-nek 

jóval nagyobb távolságokra kell diffundálnia, mint in vivo. A szelet megfelelı O2 és 

tápanyag ellátásához és az in vivo-nak megfelelı hálózati aktivitás létrehozásához a 

sejtek nagyobb csoportjának tartós életképessége és egészsége, vagyis az O2 kellı 

mélységő diffúziója szükséges, mely a tapasztalatok szerint, különösen 36oC-on, 

hiperoxigenált ACSF nagy sebességő perfúziójával érhetı el (Wilson és mtsai, 2003; 

Hájos és mtsai, 2004; Hajos és mtsai, 2004; Neff és mtsai, 2004).  

A hipoxia (nem anoxia) in vivo ischémia modellekben is gyakran elıfordul. A pO2 

szint csökkenése ugyanis gyakran még az ischémiás magban vagy sokszor globális 

ischémiában sem éri el az abszolút nulla szintet (McKinley és mtsai, 1996; Nakai és 

mtsai, 1997; Bacher és mtsai, 1998; Liu és mtsai, 2004). Ezért in vitro ischémia 

modellünk a legtöbb in vivo ischémia állapotnak releváns modellje, kivéve a 

komplett, globális ischémiát és a tartós ischémiára kifejlıdı ischémiás magterületet 

(Nemoto és mtsai, 1979; Liu és mtsai, 2004).  
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Összegezve a preparátumok összehasonlítását nem meglepı, hogy az agyszelet 

preparátumban az in vivo-hoz képest kicsit magasabb, az izolált mitokondriumhoz 

képest jóval magasabb pO2 értékek mellett már létre lehet hozni a jellemzı ischémiás 

elváltozásokat. 

Visszatérve a címben feltőntetett kérdéshez, az OGD alatt mért 52 Hgmm-es pO2 

érték mutatja, hogy a kísérleti szövet kamránkban nem volt anoxia, vagyis a kamrában 

maradó O2 forrása lehetett az OGD alatti ROS képzıdésnek. Ezt alátámasztják azok a 

sejttenyészeten végzett kísérletek is, amelyek szerint anoxiában a mitokondriális ROS 

képzıdés megszőnik, míg hipoxiában megnı (Chandel és mtsai, 1998; Schroedl és 

mtsai, 2002; Robin és mtsai, 2007). Az alacsony, de nem nulla O2 koncentráció 

mellett, a fokozódó ROS képzıdés az OGD alatt képzıdı NO˙ reverzibilis és ONOO- 

irreverzibilis citokróm oxidázt gátló hatásával magyarázható. A NO˙ és ONOO- 

hatására ugyanis csökken a citokróm oxidáz O2 iránti affinitása (Brown és Cooper, 

1994; Sharpe és Cooper, 1998; Cooper és Davies, 2000), ami a mitokondriális 

elektron transzport láncot redukáltabbá téve elısegíti a O2˙- felszabadulást (Misra és 

Fridovich, 1972; Turrens, 2003; Robin és mtsai, 2007). Ezzel összhangban állnak 

eredményeink, hiszen OGD alatt, enzim gátlók jelenlétében a fokozott ROS képzıdés 

L-NAME-val gátolható volt.  

7.8. Az antioxidáns enzim rendszer szerepe a ONOO- elleni védelemben 

Ahogy fent már említettem, a kataláz és GPx gátlók jelenlétében, az OGD alatt 

bekövetkezı ROS képzésrıl igazoltuk, hogy a ONOO- képzıdés biztosan résztvevıje 

a folyamatnak. Azonban a jelenség nem teljesen magától értetıdı, hiszen 

mechanisztikusan gondolkodva a GPx és a kataláz gátlása a H2O2 szint növekedését 

kellene, hogy okozza (1. ábra), ami nem szubsztrátja a ONOO- képzıdésnek. A kérdés 

tehát, hogyan lesz a megemelkedett H2O2 szintbıl OGD alatt ONOO-, amit aztán a 

CM-H2DCFDA festékkel kimutattunk?  

McBride és mtsai 1999-ben kimutatták, hogy 36oC-on az MnSOD vagy a 

CuZnSOD patológiásan releváns mennyiségő H2O2 (100 µM) és NO˙ jelenlétében, 

akár az O2 megvonása mellett is, ONOO--et képez (McBride és mtsai, 1999). A 

reakció a ONOO--et semlegesítı uráttal vagy SOD gátló ciánnal gátolható volt és meg 

lehetett ismételni biológiai rendszerben is. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a 

SOD által katalizált O2˙- diszmutáció meg tud fordulni az ischémiára jellemzı H2O2 
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koncentráció mellett. A reakció megfordulása O2˙- képzıdést, NO˙ jelenlétében 

ONOO- képzıdést eredményez, ami magyarázza az általunk megfigyelt jelenséget.  

A fenti kérdésben vázolt jelenség alternatív magyarázata lehet, hogy mivel a GPx 

ONOO- reduktáz aktivitással is rendelkezik (8 x 106 M-1s-1) és így véd a ONOO- által 

okozott oxidációval szemben (Roussyn és mtsai, 1996; Sies és mtsai, 1997; Briviba és 

mtsai, 1998; Arteel és mtsai, 1999), gátlása a ONOO- szint növekedéséhez vezet.  

Bármelyik mechanizmus is érvényesül az akut hippokampusz szelet 

preparátumban enzim gátlók jelenlétében, a végeredmény a ONOO- szint növekedése. 

A folyamat jelentıségét mutatja, hogy a különbözı ROS-ok, köztük a ONOO-, 

képesek lehetnek a GPx és kataláz gátlására (Kono és Fridovich, 1982; Asahi és 

mtsai, 1995; Brown, 1995; Padmaja és mtsai, 1998), elısegítve ezzel önmaguk 

további képzıdését és felhalmozódását. Ez a folyamat feltehetıen lejátszódik a 

reoxigenizáció fázisában. 

7.9. Különbségek az ischémia és Parkinson-kór ROS profiljában 

A neurodegeneratív betegségek klinikai képében jelentıs különbségek vannak. 

Például az agyi ischémiát az akut kezdet és gyors progresszió, a Parkinson-kórt a 

lassú, észrevehetetlen kezdet és évek alatt bekövetkezı romlás jellemzi. A kórképek 

közötti jelentıs különbségek ellenére mindkettıben feltételezik az oxidatív/nitrozatív 

stressz károsító hatását (Lipton, 1999; Drechsel és Patel, 2008). In vitro ischémia 

modellünkben mi is kimutattuk, hogy korán, már a patomechanizmus kezdetén 

bekövetkezik az oxidatív/nitrozatív stressz. Felmerült tehát a kérdés, hogy a 

neurodegeneratív betegségek különböznek-e az oxidatív/nitrozatív stressz 

tekintetében? Ez irányú vizsgálatainkat egy, az ischémiától eltérı neurodegeneratív 

betegség modellben, a Parkinson-kór in vitro rotenon modelljén végeztük. 

A Parkinson-kórnak két fı patológiai jellemvonása van. Az egyik a striátummal 

összeköttetésben lévı substantia nigra dopaminerg idegsejtjeinek (nigrosztriátális 

pálya) progresszív degenerációja és az ebbıl következı súlyos motoros károsodás, a 

másik a Lewy-testeknek nevezett zárványok megjelenése a túlélı dopaminerg sejtek 

citoplazmájában. A Parkinson-kórra vonatkozó megfigyelések igazolják, az oxidatív 

és a nitrozatív stressz, a mitokondriális diszfunkció és a mikroglia aktiváció szerepét a 

patomechanizmusban, azonban az események pontos sorrendje még nem teljesen 

tisztázott (Drechsel és Patel, 2008).  
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Szelet kísérleteinkben a Parkinson-kórt a rotenon perfúziójával modelleztük. A 

rotenon a mitokondriális légzési lánc I. komplexének a specifikus gátlószereként 

(Sherer és mtsai, 2003) jó modellje a Parkinson-kórnak, mert krónikus adagolása 

Parkinson-kórhoz hasonló tüneteket idéz elı a nigrosztriátális dopaminerg rendszer 

szelektív károsodása mellett (Betarbet és mtsai, 2000; He és mtsai, 2003; Bashkatova 

és mtsai, 2004), továbbá kimutatták a sporadikus megjelenéső Parkinson-kóros 

betegeknél a komplex I. aktivitásának 15-30 %-os csökkenését (Schapira és mtsai, 

1990).  

In vitro Parkinson-kór modellünkben a fıleg ONOO--re érzékeny CM-H2DCFDA-

val nem tudtunk akut ONOO- képzıdést detektálni patkány striátumban, míg a O2˙
- 

szelektív festék, a HEt nagyfokú O2˙
- képzıdést jelzett. Szemben a rotenon hatásával, 

in vitro ischémia modellünkben a ONOO- már akutan képzıdik. Mivel a ONOO- 

képzıdése O2˙
- képzıdést is feltételez, ezért feltehetı, hogy a O2˙

- is megjelent az in 

vitro ischémia modellünkben.   

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az általunk mért ROS/RNS típusok 

tekintetében az egyes neurodegeneratív betegségek között jelentıs különbségek 

lehetnek, ami érdemben befolyásolhatja a betegségek kórlefolyását és okozója lehet 

azok különbségeinek. 

7.10. A VGSC-k és az NMDA receptorok az ischémia kezdetén 

A kérdés, hogy mi a VGSC-k és az NMDA-R-ok pontos szerepe az ischémia 

patomechanizmusának elindításában, nehezen válaszolható meg, mert egyrészt az 

irodalmi adatok erısen különböznek az ischémia modellek (ischémia/hipoxia/anoxia/ 

hipoglikémia), a vizsgált paraméterek, a preparátumok, a kezelések szempontjából, 

másrészt az ischémia kaszkád mechanizmusa már az ischémia kezdetén is 

sokszorosan összetett, az egyes faktorok folyamatos keresztreakcióban vannak 

egymással. Az ischémia patomechanizmusa ezért egy bonyolult hálózatként fogható 

fel. Az irodalmi adatokból és saját eredményeinkbıl csak egy töredékes kép rakható 

össze. 

Röviddel az oxigén és a glükóz megvonást követıen a K+ csatornák már aktívak 

és a neuronok hiperpolarizációját okozzák (Fujimura és mtsai, 1997; Erdemli és 

mtsai, 1998). A behatárolt extracelluláris térben (McBain és mtsai, 1990) 

felhalmozódó K+-ok eltolják a K+ megfordulási potenciálját a pozitív irányba, ami a 

sejtek fokozatos depolarizációjával jár. A lassú depolarizáció egy kritikus ponton 
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felgyorsul, gyors depolarizációs hullám terjed végig a sejteken, melyek ezt követıen 

tartósan depolarizált állapotban maradnak (Muller és Somjen, 2000a, b). A gyors 

depolarizáció idızítésében és létrejöttében a gyorsan inaktiválódó VGSC-k 

játszhatnak fıszerepet (Muller és Somjen, 2000a), míg az azt követı tartós 

depolarizáció hátterében a nem inaktiválódó VGSC-k és a létrejövı perzisztens Na+ 

áram állhat (Llinas, 1988; Lynch és mtsai, 1995; Hammarstrom és Gage, 1998). A 

sejtek nagyfokú depolarizációja és a perzisztens Na+ áram, amit mi a veratridin 

adással modelleztünk, [Ca2+]i növekedést okoz, melyben részt vesz a VGCC-k 

nyitása, a NCX megfordulása, és a mitokondriumok [Ca2+]i növekedést pufferelı 

hatása. A VGSC-k tartós, ischémiás [Ca2+]i növekedést aktiváló hatását alátámasztja 

az is, hogy a TTX a 10 perc OGD által kiváltott Ca2+ válasz mindegyik fázisában 

hatékony gátló hatással rendelkezik.  

Az ischémiás kaszkád kezdetén a glutamát excitotoxicitás is kiemelkedı 

jelentıséggel bír. Ezt igazolja, hogy 1) glutamát excitotoxicitás gátlása késlelteti a 

gyors hipoxiás depolarizációt (Muller és Somjen, 2000a), 2) akut agyszeletben, korán, 

már a 10 perces, OGD elsı percében kialakuló [Ca2+]i növekedés NMDA-R függı 

(Zhang és Lipton, 1999), 3) agyszelet tenyészetben az OGD-t követı Ca2+ válasz 

NMDA-R gátlás mellett késik, a válasz amplitúdója csökken, visszatérése fokozódik 

(Martinez-Sanchez és mtsai, 2004). In vivo a glutamát felszabadulás szintén megindul 

már az ischémia legelején (Benveniste és mtsai, 1984; Takagi és mtsai, 1994; Wahl és 

mtsai, 1994). Ezzel a képpel összhangban vannak a saját eredményeink is. 10 perc 

OGD NMDA-R függı ROS választ hozott létre. Az NMDA-R függı ROS válasz már 

a 10 perc OGD legelején elindult és a reoxigenizációban is folytatódott, ami szintén a 

glutamát szerepét igazolja az ischémiás kaszkád legelején. OGD méréseink során a 

ROS szint növekedéséhez szükséges NMDA-R aktiváció glutamát forrásai feltehetıen 

az idegsejtek voltak, mert a méréseinkre is jellemzı, 10-15 perc idıtartamú in vitro 

ischémia a glutamát transzporterek megfordulását csak az idegsejteken idézi elı, a 

gliasejtek glutamát transzporterei még fiziológiás irányban mőködnek (Rossi és mtsai, 

2007). Alacsonyabb hımérsékleten valószínőleg ez a folyamat is gátolt volt (Asztely 

és mtsai, 1997; Wadiche és Kavanaugh, 1998; Diamond és Jahr, 2000; Diamond, 

2001; Herman és Jahr, 2007), ezért veratridin modellünkben az excitotoxicitás hatása 

nem érvényesült. 
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7.11. Az ischémia patomechanizmus hálózati modellje 

Disszertációm zárásaként röviden vissza kell térnem a bevezetıben már idézett, a 

Lancet címő folyóiratban megjelent problémafelvetésre (Editorial, 2006). Valóban 

vége a neuroprotekciónak, mint hatásmechanizmus kutatási iránynak, amint azt a cikk 

sugallja, vagy a kórkép újszerő megközelítése adhat még reményt hatékony 

neuroprotektív terápia kidolgozására? A kórkép társadalmi jelentısége mellett fontos 

érv lehet a kutatások folytatására, hogy az elsıként kidolgozott hatékony terápia euro 

milliárdokban mérhetı jövedelmet generálhat a terápia birtokosának. 

Az ischémia patomechanizmus komponensei többszörös, akár áttételes 

kapcsolatban is állhatnak egymással, azaz kölcsönhatásaik különbözı utakon, térben 

és idıben is eltérı módon létrejöhetnek. Az ischémia patomechanizmusát ennek 

megfelelıen a komponensek hálózataként is megközelíthetjük. A hálózat fogalma 

alatt egymással kapcsolatban lévı önálló elemek rendszerét értjük. A hálózatok a 

minket körülvevı világ modellezésének praktikus eszközei. Segítségükkel a 

legkülönbözıbb jelenségek között sejthetünk hasonlóságokat, igazolhatunk 

törvényszerőségeket. A hálózatok mőködésének mind pontosabb megértése lehetıvé 

teszi a hálózati jelenségek jóslását, ezáltal befolyásolását. Ha az ischémia 

patomechanizmusát hálózatként értelmezzük, akkor következtetéseket vonhatunk le a 

hálózat elemeire (ischémia patomechanizmus komponensei), az események 

idıbeliségére és térbeliségére vonatkozóan.  

Az ischémia patomechanizmus hálózata sok komponenső (Lipton, 1999), melyek 

közül mi is foglalkoztunk többel, így az [Na+]i, az [Ca2+]i, a ROS szint, a Em 

változásával és a duzzadással. Ezek önmagukban is különbözı mértékben és módon 

tudják károsítani a sejtek normál mőködését, de mivel ezek egymással egy hálózatra 

jellemzı kapcsolatban állnak, ezért egymás hatásait is befolyásolják. Az ischémia 

patomechanizmus hálózat modellje azt valószínősíti, hogy az egy támadáspontú 

neuroprotektív kezelések nem lesznek hatékonyak a károsodások kivédésében. Ezért a 

kutatások feladat, hogy megtalálja a hálózat kritikus pontjait, melyeket a 

kidolgozandó terápiának mind célba kell vennie.  

Az ischémia idıtartama, mértéke és fázisa (mennyi idı telt el a kezdet óta) 

függvényében az ischémia patomechanizmus hálózatában más és más paraméter(ek) 

válhat(nak) döntıvé, amit saját vizsgálataink is alátámasztanak. Ezért szükséges a 
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kutatás és a terápia során olyan kezelések kidolgozása és alkalmazása, amelyek 

igazodnak a patomechanizmus hálózat eseményeinek idıbeliségéhez.  

Az agy egyes területei más területeivel szemben fokozott ischémia érzékenységet 

mutatnak. Vizsgálatainkban mi is foglalkoztunk a jelenséggel. Az ischémia 

érzékenységben és ellenálló képességben részt vevı faktorok megismerése 

elısegítheti a hálózat kritikus pontjainak megtalálását és terápiás eljárások 

kidolgozását. Azonban az ischémia érzékenység térbeli különbségei, másképp 

fogalmazva több kisebb alhálózat párhuzamos megjelenése az ischémia 

patomechanizmus hálózatban, megnehezíti egy egységes neuroprotektív kezelés 

kidolgozását. Az ischémia patomechanizmusának (komponensek, idıbeliség, 

térbeliség) a pontosabb megértése, a hálózat feltérképezése tehát elengedhetetlen 

követelménye az ischémia kutatásnak, amelyhez az egyes celluláris paraméterek 

szimultán, nagy idıbeli és térbeli felbontású vizsgálata szükséges. 
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8. Következtetések 

I. Az ischémiára jellemzı, korai perzisztens Na+ beáramlás és az [Ca2+]i 

növekedés összefüggéseinek vizsgálata a veratridin modell segítségével: 

1. Sikeresen beállítottuk az [Na
+
]i mérést akut hippokampusz szelet CA1 

piramissejtjeiben.  

2. Elsıként igazoltuk akut agyszelet CA1 piramissejtjeiben, hogy a feszültség-

függı Na
+
 csatornák inaktivációjának a gátlása veratridin segítségével 

perzisztens Na
+
 beáramlást okoz. A veratridin akciós potenciál tüzelést és 

tartós depolarizációt is kivált. 

3. A nem inaktiválódó feszültség-függı Na+ csatornák által aktivált perzisztens 

Na
+
 áram és az [Ca

2+
]i növekedés kapcsolatát ilyen komplex módon még nem 

vizsgálták. Felderítettük a veratridin által kiváltott kétfázisú [Ca
2+

]i 

növekedés forrásait és leírtuk azok aktiválódását az idı függvényében. A 

Ca2+ válasz összetevıi a feszültség-függı Ca
2+

 csatornák, a plazma membrán 

Na
+
-Ca

2+
 cserélık illetve a mitokondriumok. Az endoplazmás retikulum Ca2+ 

raktárai nem befolyásolják a választ. A Ca2+ válasz kezdetén a beáramló Na+ 

depolarizálja a sejtmembránt, a feszültség-függı Ca2+ csatornák aktiválódnak 

és a belépı Ca2+-ot a mitokondriumok elkezdik szekvesztrálni (elsı csúcs). A 

Na+ szint további növekedésével párhuzamosan megforduló plazma membrán 

Na+-Ca2+ cserélın is bejut a Ca2+ a sejtekbe, amely egyaránt szekvesztrálódik 

a mitokondriumokba illetve felszabadul a mitokondriumokból (második 

csúcs). 

4. Az általunk kimutatott mechanizmusok, melyek kapcsolatot teremtenek az 

ischémiában meghatározó, korai, perzisztens Na
+
 beáramlás és [Ca

2+
]i 

növekedés között, szerepet játszhatnak az idegsejtek ischémiás károsodásában. 

Ez lehetıvé teszi új, neuroprotektív gyógyszer célpontok kijelölését. 

 

II: Az ischémiás excitotoxicitás és a ROS képzıdés összefüggéseinek a vizsgálata 

az OGD modell segítségével: 
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1. Beállítottuk a 10 perc OGD-t akut agyszeletben, amely egy megfelelı in vitro 

ischémia modell, mert a kiváltott [Ca2+]i növekedést a hımérséklet és a 

feszültség-függı Na+ csatorna aktivitás csökkentése gátolja. 

2. Beállítottuk az irodalomban elsıként a nagy tér- és idıbeli felbontású ROS 

mérést CM-H2DCFDA-val és hidroetidinnel akut agyszeletben.  

3. Megállapítottuk az új módszer segítségével, hogy az in vitro ischémia a ROS 

szint növekedését okozza az ischémiára érzékeny CA1 régióban, míg az 

ellenálló gyrus dentatus régióban nem. Az érzékeny és az ellenálló régió 

határán (gyrus dentatus, stratum granulosum) a ROS szint szintén megnıtt. 

Eredményeink alátámasztják a ROS lehetséges oki szerepét a CA1 régió 

ischémiás érzékenységében.  

4. A ROS képzés korán, már az in vitro ischémia legelején elindul. 

5. Az in vitro ischémia alatti ROS szint növekedést az antioxidáns enzimek (a 

kataláz és a glutation peroxidáz) semlegesítik, míg a reoxigenizáció alatt már 

hatástalanok. Ez azt jelenti, hogy az antioxidáns enzimek védı hatása csak az 

ischémia kezdetén érvényesül, késıbb kimerül. 

6. A kísérletünk idıablakában nem detektáltunk sejthalált, vagyis az in vitro 

ischémia modellünk inkább a késleltetett sejtkárosodás, a penumbra terület 

modellje lehet. Az akut agyszeletre jellemzı kísérleti idıablak nem teszi 

lehetıvé késleltetett sejtkárosodás igazolását.  

7. A képzıdı ROS NMDA receptor és nitrogén monoxid szintáz függése, együtt 

a CM-H2DCFDA ismert és általunk is alátámasztott ROS profiljával igazolja, 

hogy az in vitro ischémia hatására peroxinitrit biztosan képzıdik. 

8. Az egyes neurodegeneratív betegségek ROS profilja eltérı: a Parkinson-kór 

in vitro modelljében szuperoxid képzıdés van, peroxinitrit képzıdést nem 

tudtunk kimutatni. Ezzel szemben az ischémia in vitro modelljében, van 

peroxinitrit képzıdés. A ROS profil eltérései érdemben befolyásolhatják a 

betegségek kórlefolyását. 

 

III: Az ischémia komponensei többszörös, akár áttételes kapcsolatban is állhatnak 

egymással, kölcsönhatásaik különbözı utakon, térben és idıben is eltérı módon 

létrejöhetnek, azaz az ischémia patomechanizmusát a komponensek hálózataként is 

megközelíthetjük. Ha az ischémia patomechanizmusát hálózatként értelmezzük, akkor 

közvetlen eredményeinkbıl az alábbi általános következtetéseket vonhatjuk le: 
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1. Az ischémia patomechanizmusa multifaktoriális, a tényezık közül mi is 

foglalkoztunk az [Na+]i, az [Ca2+]i, a ROS szint, a membrán potenciál változás 

és a duzzadás mérésével, ezért az egy támadáspontú kezelésektıl nem várható 

érdemi neuroprotektív hatás. A kutatások új iránya lehet a hálózat kritikus 

pontjainak egyidejő kezelése. 

2. Az ischémia elırehaladásával, vagyis az idı függvényében, az egyes celluláris 

paraméterek súlya is változik, ezért szükséges az ischémia fázisaihoz igazodó 

kezelések kidolgozása. 

3. Az agy egyes területeinek fokozott ischémia érzékenysége, más területek 

relatív ellenálló képessége, vagyis a térbeli különbségek, arra utalnak, hogy az 

ischémia hálózat maga is párhuzamos alhálózatokra oszlik, melyek 

különbözhetnek kritikus pontjaikban és idıbeliségükben. Ez megnehezíti egy 

egységes neuroprotektív kezelés kidolgozását. 

4. A különbözı celluláris paraméterek szimultán, nagy idıbeli és térbeli 

felbontású vizsgálata szükséges az ischémia patomechanizmusának pontosabb 

megértéséhez, a hálózat feltérképezéséhez. 
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9. Összefoglalás 

Évente 15 millió ember szenved a stroke-tól világszerte, 5 millió meghal, 5 millió 

tartósan fogyatékos marad. Hatékony neuroprotektív terápiával azonban nem 

rendelkezünk. Ennek oka, hogy az ischémia patomechanizmusával kapcsolatos sejt- 

és molekuláris szintő tudásunk elégtelen. Kutatásainkban tisztáztuk, milyen 

összefüggésben áll egymással az [Ca2+]i emelkedés és az ischémia egyik jelentıs 

korai tényezıje, a perzisztens, nem inaktiválódó Na+ beáramlás illetve mi a pontos 

idıbeli és térbeli eloszlása az ischémia által kiváltott reaktív oxigén származék (ROS) 

növekedésnek a hippokampuszban. Ezeket a faktorokat akut agyszeletben vizsgáltuk, 

amely megırzi az agyszövet 3D szervezıdését és jellegzetes funkcióit, biztosítja a 

celluláris paraméterek megfelelı idıbeli és térbeli mérését. Az intracelluláris Ca2+, 

Na+, ROS szint változásait funkcionális képalkotással kombinált szelektív 

fluoreszcens próbákkal mértük. A perzisztens Na+ beáramlást a feszültség-függı Na+ 

csatornák inaktivációjának gátlószerével, a veratridinnel modelleztük. A perzisztens 

Na+ beáramlás és a Ca2+ szint kapcsolatát ilyen komplex módon akut agyszelet CA1 

piramissejtjeiben mi vizsgáltuk elıször és megállapítottuk, hogy a Ca2+ szint 

növekedése a feszültség-függı Ca2+ csatornák, a plazma membrán Na+-Ca2+ cserélı 

megfordulás és a mitokondriális Ca2+ szekvesztráció és felszabadítás komplex 

kölcsönhatásának eredménye. Beállítottunk egy módszert, elsıként az irodalomban, 

amelynek a segítségével meg tudtuk mérni a ROS szint változását akut hippokampusz 

szeletben in vitro ischémiát követıen (oxigén és glükóz megvonás, OGD). 

Kimutattuk, hogy a reoxigenizáció a ROS szint növekedését okozza a sérülékeny CA1 

régióban, míg az ellenálló gyrus dentatus régió szemcsesejt rétegében nincs hatása. 

Az antioxidáns enzimek, a kataláz és a glutation peroxidáz gátlása igazolta, hogy a 

ROS képzıdés már az OGD alatt elkezdıdik, de ezt az enzimek semlegesítik. 

Megállapítottuk a fluoreszcens próba ROS érzékenységére illetve a válasz NMDA 

receptor és nitrogén monoxid szintáz függésére alapozva, hogy a peroxinitritnek, a 

szuperoxid és nitrogén monoxid reakció termékének, a ROS válaszban részt kell 

vennie. A vizsgált tényezık kölcsönhatása, bonyolult tér- és idıbelisége igazolta, 

hogy az ischémia patomechanizmus hálózati megközelítése szükséges az új és 

hatékony terápiás célpontok megtalálásához. 
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10. Summary 

Annually, 15 million people worldwide suffer stroke. 5 million die and another 5 

million are left permanently disabled. However, there is no effective neuroprotective 

therapy. The reason for this hiatus is the insufficient knowledge about the cellular and 

molecular mechanisms of stroke. In our investigations we have clarified the 

interaction between [Ca2+]i and persistent, non-inactivating Na+ influx, a substantial 

factor in the early phase of ischemia, and what is the regional distribution and precise 

time course of ischemia-induced reactive oxygen species (ROS) increase in the 

hippocampus. These factors were investigated in acute brain slice which preserves the 

3D organization and characteristic functions of brain tissue while ensures the 

measurement of intracellular parameters with reasonable time and spatial resolution. 

The changes of the intracellular Ca2+, Na+ and ROS levels were measured by 

functional imaging using selective fluorescent probes. The persistent Na+ influx was 

simulated by veratridine, the inhibitor of voltage-gated Na+ channel inactivation. We 

are the first who investigated the interaction between persistent Na+ influx and Ca2+ 

level in CA1 pyramidal cells of acute brain slices in such a complex way and 

demonstrated that the Ca2+ level elevation is the result of the complex interaction 

between voltage-gated Ca2+ channels, reverse operation of plasma membrane Na+-

Ca2+ exchangers, and mitochondrial Ca2+ sequestration and release. We set up a 

method, first in the literature, to measure ROS level changes in acute hippocampal 

slice after in vitro ischemia (oxygen-glucose deprivation, OGD). We demonstrated 

that reoxygenation increases ROS levels in the vulnerable CA1 layers but not in the 

resistant dentate gyrus. Inhibition of the antioxidant enzymes, catalase and glutathione 

peroxidase, has confirmed that the production of ROS starts during OGD which is 

neutralized by the antioxidant enzymes. Based on ROS sensitivity profile of the 

fluorescent probe and the NMDA receptor and nitric oxide synthase dependence of 

the ROS elevation, peroxynitrite, the reaction product of superoxide and nitric oxide, 

should play a role in the response. The interaction between the investigated factors, 

their complex spatial and temporal changes demonstrated that a network interpretation 

of the ischemia pathomechanism is necessary to find new and effective therapeutic 

targets. 



 98 

 

11.  Irodalomjegyzék 

Abdelkarim GE, Gertz K, Harms C, Katchanov J, Dirnagl U, Szabo C, Endres M 
(2001) Protective effects of PJ34, a novel, potent inhibitor of poly(ADP-
ribose) polymerase (PARP) in in vitro and in vivo models of stroke. Int J Mol 
Med 7:255-260. 

Abele AE, Scholz KP, Scholz WK, Miller RJ (1990) Excitotoxicity induced by 
enhanced excitatory neurotransmission in cultured hippocampal pyramidal 
neurons. Neuron 4:413-419. 

Abramov AY, Scorziello A, Duchen MR (2007) Three distinct mechanisms generate 
oxygen free radicals in neurons and contribute to cell death during anoxia and 
reoxygenation. J Neurosci 27:1129-1138. 

Adam-Vizi V, Chinopoulos C (2006) Bioenergetics and the formation of 
mitochondrial reactive oxygen species. Trends Pharmacol Sci 27:639-645. 

Ahern GP, Klyachko VA, Jackson MB (2002) cGMP and S-nitrosylation: two routes 
for modulation of neuronal excitability by NO. Trends Neurosci 25:510-517. 

Alderton WK, Cooper CE, Knowles RG (2001) Nitric oxide synthases: structure, 
function and inhibition. Biochem J 357:593-615. 

Alkadhi KA, Tian LM (1996) Veratridine-enhanced persistent sodium current induces 
bursting in CA1 pyramidal neurons. Neuroscience 71:625-632. 

Alzheimer C, Schwindt PC, Crill WE (1993) Modal gating of Na+ channels as a 
mechanism of persistent Na+ current in pyramidal neurons from rat and cat 
sensorimotor cortex. J Neurosci 13:660-673. 

Andersen JK (2004) Oxidative stress in neurodegeneration: cause or consequence? 
Nat Med 10 Suppl:S18-25. 

Andine P, Orwar O, Jacobson I, Sandberg M, Hagberg H (1991) Extracellular acidic 
sulfur-containing amino acids and gamma-glutamyl peptides in global 
ischemia: postischemic recovery of neuronal activity is paralleled by a 
tetrodotoxin-sensitive increase in cysteine sulfinate in the CA1 of the rat 
hippocampus. J Neurochem 57:230-236. 

Antunes F, Han D, Cadenas E (2002) Relative contributions of heart mitochondria 
glutathione peroxidase and catalase to H(2)O(2) detoxification in in vivo 
conditions. Free Radic Biol Med 33:1260-1267. 

Arakawa N, Sakaue M, Yokoyama I, Hashimoto H, Koyama Y, Baba A, Matsuda T 
(2000) KB-R7943 inhibits store-operated Ca(2+) entry in cultured neurons and 
astrocytes. Biochem Biophys Res Commun 279:354-357. 

Arteel GE, Briviba K, Sies H (1999) Protection against peroxynitrite. FEBS Lett 
445:226-230. 

Arundine M, Tymianski M (2003) Molecular mechanisms of calcium-dependent 
neurodegeneration in excitotoxicity. Cell Calcium 34:325-337. 

Asahi M, Fujii J, Suzuki K, Seo HG, Kuzuya T, Hori M, Tada M, Fujii S, Taniguchi 
N (1995) Inactivation of glutathione peroxidase by nitric oxide. Implication 
for cytotoxicity. J Biol Chem 270:21035-21039. 

Ashton D, Willems R, Wynants J, Van Reempts J, Marrannes R, Clincke G (1997) 
Altered Na(+)-channel function as an in vitro model of the ischemic 
penumbra: action of lubeluzole and other neuroprotective drugs. Brain Res 
745:210-221. 



 99 

Asztely F, Erdemli G, Kullmann DM (1997) Extrasynaptic glutamate spillover in the 
hippocampus: dependence on temperature and the role of active glutamate 
uptake. Neuron 18:281-293. 

Ayata C, Ropper AH (2002) Ischaemic brain oedema. J Clin Neurosci 9:113-124. 
Babbs CF, Griffin DW (1989) Scatchard analysis of methane sulfinic acid production 

from dimethyl sulfoxide: a method to quantify hydroxyl radical formation in 
physiologic systems. Free Radic Biol Med 6:493-503. 

Babcock DF, Hille B (1998) Mitochondrial oversight of cellular Ca2+ signaling. Curr 
Opin Neurobiol 8:398-404. 

Bacher A, Kwon JY, Zornow MH (1998) Effects of temperature on cerebral tissue 
oxygen tension, carbon dioxide tension, and pH during transient global 
ischemia in rabbits. Anesthesiology 88:403-409. 

Balestrino M (1995) Pathophysiology of anoxic depolarization: new findings and a 
working hypothesis. J Neurosci Methods 59:99-103. 

Banasiak KJ, Burenkova O, Haddad GG (2004) Activation of voltage-sensitive 
sodium channels during oxygen deprivation leads to apoptotic neuronal death. 
Neuroscience 126:31-44. 

Bartlett D, Church DF, Bounds PL, Koppenol WH (1995) The kinetics of the 
oxidation of L-ascorbic acid by peroxynitrite. Free Radic Biol Med 18:85-92. 

Basarsky TA, Feighan D, MacVicar BA (1999) Glutamate release through volume-
activated channels during spreading depression. J Neurosci 19:6439-6445. 

Bashkatova V, Alam M, Vanin A, Schmidt WJ (2004) Chronic administration of 
rotenone increases levels of nitric oxide and lipid peroxidation products in rat 
brain. Exp Neurol 186:235-241. 

Batandier C, Fontaine E, Keriel C, Leverve XM (2002) Determination of 
mitochondrial reactive oxygen species: methodological aspects. J Cell Mol 
Med 6:175-187. 

Bean BP (2007) The action potential in mammalian central neurons. Nat Rev 
Neurosci 8:451-465. 

Beckman JS (1991) The double-edged role of nitric oxide in brain function and 
superoxide-mediated injury. J Dev Physiol 15:53-59. 

Beckman JS, Beckman TW, Chen J, Marshall PA, Freeman BA (1990) Apparent 
hydroxyl radical production by peroxynitrite: implications for endothelial 
injury from nitric oxide and superoxide. Proc Natl Acad Sci U S A 87:1620-
1624. 

Benveniste H, Drejer J, Schousboe A, Diemer NH (1984) Elevation of the 
extracellular concentrations of glutamate and aspartate in rat hippocampus 
during transient cerebral ischemia monitored by intracerebral microdialysis. J 
Neurochem 43:1369-1374. 

Berridge MJ (1998) Neuronal calcium signaling. Neuron 21:13-26. 
Berridge MJ, Lipp P, Bootman MD (2000) The versatility and universality of calcium 

signalling. Nat Rev Mol Cell Biol 1:11-21. 
Besancon E, Guo S, Lok J, Tymianski M, Lo EH (2008) Beyond NMDA and AMPA 

glutamate receptors: emerging mechanisms for ionic imbalance and cell death 
in stroke. Trends Pharmacol Sci 29:268-275. 

Betarbet R, Sherer TB, MacKenzie G, Garcia-Osuna M, Panov AV, Greenamyre JT 
(2000) Chronic systemic pesticide exposure reproduces features of Parkinson's 
disease. Nat Neurosci 3:1301-1306. 

Bilski P, Belanger AG, Chignell CF (2002) Photosensitized oxidation of 2',7'-
dichlorofluorescin: singlet oxygen does not contribute to the formation of 



 100 

fluorescent oxidation product 2',7'-dichlorofluorescein. Free Radic Biol Med 
33:938-946. 

Bindokas VP, Jordan J, Lee CC, Miller RJ (1996) Superoxide production in rat 
hippocampal neurons: selective imaging with hydroethidine. J Neurosci 
16:1324-1336. 

Bingmann D, Kolde G (1982) PO2-profiles in hippocampal slices of the guinea pig. 
Exp Brain Res 48:89-96. 

Blackshaw S, Eliasson MJ, Sawa A, Watkins CC, Krug D, Gupta A, Arai T, Ferrante 
RJ, Snyder SH (2003) Species, strain and developmental variations in 
hippocampal neuronal and endothelial nitric oxide synthase clarify 
discrepancies in nitric oxide-dependent synaptic plasticity. Neuroscience 
119:979-990. 

Blaustein MP, Lederer WJ (1999) Sodium/calcium exchange: its physiological 
implications. Physiol Rev 79:763-854. 

Bodannes RS, Chan PC (1979) Ascorbic acid as a scavenger of singlet oxygen. FEBS 
Lett 105:195-196. 

Bonventre JV, Huang Z, Taheri MR, O'Leary E, Li E, Moskowitz MA, Sapirstein A 
(1997) Reduced fertility and postischaemic brain injury in mice deficient in 
cytosolic phospholipase A2. Nature 390:622-625. 

Borzak S, Reers M, Arruda J, Sharma VK, Sheu SS, Smith TW, Marsh JD (1992) Na+ 
efflux mechanisms in ventricular myocytes: measurement of [Na+]i with 
Na(+)-binding benzofuran isophthalate. Am J Physiol 263:H866-874. 

Bouron A, Reuter H (1996) A role of intracellular Na+ in the regulation of synaptic 
transmission and turnover of the vesicular pool in cultured hippocampal cells. 
Neuron 17:969-978. 

Brannan TS, Maker HS, Raes IP (1981) Regional distribution of catalase in the adult 
rat brain. J Neurochem 36:307-309. 

Briviba K, Kissner R, Koppenol WH, Sies H (1998) Kinetic study of the reaction of 
glutathione peroxidase with peroxynitrite. Chem Res Toxicol 11:1398-1401. 

Broekemeier KM, Dempsey ME, Pfeiffer DR (1989) Cyclosporin A is a potent 
inhibitor of the inner membrane permeability transition in liver mitochondria. 
J Biol Chem 264:7826-7830. 

Brown GC (1995) Reversible binding and inhibition of catalase by nitric oxide. Eur J 
Biochem 232:188-191. 

Brown GC, Cooper CE (1994) Nanomolar concentrations of nitric oxide reversibly 
inhibit synaptosomal respiration by competing with oxygen at cytochrome 
oxidase. FEBS Lett 356:295-298. 

Buettner GR, Jurkiewicz BA (1996) Catalytic metals, ascorbate and free radicals: 
combinations to avoid. Radiat Res 145:532-541. 

Cadenas E, Davies KJ (2000) Mitochondrial free radical generation, oxidative stress, 
and aging. Free Radic Biol Med 29:222-230. 

Camacho A, Montiel T, Massieu L (2006) The anion channel blocker, 4,4'-
dinitrostilbene-2,2'-disulfonic acid prevents neuronal death and excitatory 
amino acid release during glycolysis inhibition in the hippocampus in vivo. 
Neuroscience 142:1005-1017. 

Camello C, Lomax R, Petersen OH, Tepikin AV (2002) Calcium leak from 
intracellular stores--the enigma of calcium signalling. Cell Calcium 32:355-
361. 

Carr A, Frei B (1999) Does vitamin C act as a pro-oxidant under physiological 
conditions? Faseb J 13:1007-1024. 



 101 

Carter TD, Bettache N, Ogden D (1997) Potency and kinetics of nitric oxide-mediated 
vascular smooth muscle relaxation determined with flash photolysis of 
ruthenium nitrosyl chlorides. Br J Pharmacol 122:971-973. 

Catterall WA, Perez-Reyes E, Snutch TP, Striessnig J (2005) International Union of 
Pharmacology. XLVIII. Nomenclature and structure-function relationships of 
voltage-gated calcium channels. Pharmacol Rev 57:411-425. 

Cavelier P, Attwell D (2005) Tonic release of glutamate by a DIDS-sensitive 
mechanism in rat hippocampal slices. J Physiol 564:397-410. 

Chakrabarti AC, Deamer DW (1992) Permeability of lipid bilayers to amino acids and 
phosphate. Biochim Biophys Acta 1111:171-177. 

Chan PH (2004) Mitochondria and neuronal death/survival signaling pathways in 
cerebral ischemia. Neurochem Res 29:1943-1949. 

Chan PH, Fishman RA (1980) Transient formation of superoxide radicals in 
polyunsaturated fatty acid-induced brain swelling. J Neurochem 35:1004-
1007. 

Chan PH, Kawase M, Murakami K, Chen SF, Li Y, Calagui B, Reola L, Carlson E, 
Epstein CJ (1998) Overexpression of SOD1 in transgenic rats protects 
vulnerable neurons against ischemic damage after global cerebral ischemia 
and reperfusion. J Neurosci 18:8292-8299. 

Chance B, Sies H, Boveris A (1979) Hydroperoxide metabolism in mammalian 
organs. Physiol Rev 59:527-605. 

Chandel NS, Maltepe E, Goldwasser E, Mathieu CE, Simon MC, Schumacker PT 
(1998) Mitochondrial reactive oxygen species trigger hypoxia-induced 
transcription. Proc Natl Acad Sci U S A 95:11715-11720. 

Chang BL, Yamakawa T, Nuccio J, Pace R, Bing RJ (1982) Microcirculation of left 
atrial muscle, cerebral cortex and mesentery of the cat. A comparative 
analysis. Circ Res 50:240-249. 

Chinopoulos C, Adam-Vizi V (2006) Calcium, mitochondria and oxidative stress in 
neuronal pathology. Novel aspects of an enduring theme. Febs J 273:433-450. 

Chinopoulos C, Tretter L, Rozsa A, Adam-Vizi V (2000) Exacerbated responses to 
oxidative stress by an Na(+) load in isolated nerve terminals: the role of ATP 
depletion and rise of [Ca(2+)](i). J Neurosci 20:2094-2103. 

Choi DW (1987) Ionic dependence of glutamate neurotoxicity. J Neurosci 7:369-379. 
Choi DW, Koh JY (1998) Zinc and brain injury. Annu Rev Neurosci 21:347-375. 
Choi DW, Maulucci-Gedde M, Kriegstein AR (1987) Glutamate neurotoxicity in 

cortical cell culture. J Neurosci 7:357-368. 
Church J, Zeman S, Lodge D (1988) The neuroprotective action of ketamine and MK-

801 after transient cerebral ischemia in rats. Anesthesiology 69:702-709. 
Clementi E, Brown GC, Feelisch M, Moncada S (1998) Persistent inhibition of cell 

respiration by nitric oxide: crucial role of S-nitrosylation of mitochondrial 
complex I and protective action of glutathione. Proc Natl Acad Sci U S A 
95:7631-7636. 

Cochrane CG (1991) Mechanisms of oxidant injury of cells. Mol Aspects Med 
12:137-147. 

Colegrove SL, Albrecht MA, Friel DD (2000) Dissection of mitochondrial Ca2+ 
uptake and release fluxes in situ after depolarization-evoked [Ca2+](i) 
elevations in sympathetic neurons. J Gen Physiol 115:351-370. 

Conti F, Barbaresi P, Melone M, Ducati A (1999) Neuronal and glial localization of 
NR1 and NR2A/B subunits of the NMDA receptor in the human cerebral 
cortex. Cereb Cortex 9:110-120. 



 102 

Cooper CE, Davies NA (2000) Effects of nitric oxide and peroxynitrite on the 
cytochrome oxidase K(m) for oxygen: implications for mitochondrial 
pathology. Biochim Biophys Acta 1459:390-396. 

Cooper CE, Patel RP, Brookes PS, Darley-Usmar VM (2002) Nanotransducers in 
cellular redox signaling: modification of thiols by reactive oxygen and 
nitrogen species. Trends Biochem Sci 27:489-492. 

Cox DA, Conforti L, Sperelakis N, Matlib MA (1993) Selectivity of inhibition of 
Na(+)-Ca2+ exchange of heart mitochondria by benzothiazepine CGP-37157. 
J Cardiovasc Pharmacol 21:595-599. 

Coyle JT, Puttfarcken P (1993) Oxidative stress, glutamate, and neurodegenerative 
disorders. Science 262:689-695. 

Crack PJ, Taylor JM (2005) Reactive oxygen species and the modulation of stroke. 
Free Radic Biol Med 38:1433-1444. 

Crapo JD, Freeman BA, Barry BE, Turrens JF, Young SL (1983) Mechanisms of 
hyperoxic injury to the pulmonary microcirculation. Physiologist 26:170-176. 

Crill WE (1996) Persistent sodium current in mammalian central neurons. Annu Rev 
Physiol 58:349-362. 

Crompton M, Ellinger H, Costi A (1988) Inhibition by cyclosporin A of a Ca2+-
dependent pore in heart mitochondria activated by inorganic phosphate and 
oxidative stress. Biochem J 255:357-360. 

Crow JP (1997) Dichlorodihydrofluorescein and dihydrorhodamine 123 are sensitive 
indicators of peroxynitrite in vitro: implications for intracellular measurement 
of reactive nitrogen and oxygen species. Nitric Oxide 1:145-157. 

Cummins TR, Jiang C, Haddad GG (1993) Human neocortical excitability is 
decreased during anoxia via sodium channel modulation. J Clin Invest 91:608-
615. 

Dawson VL, Dawson TM (1996) Nitric oxide neurotoxicity. J Chem Neuroanat 
10:179-190. 

Dawson VL, Dawson TM, London ED, Bredt DS, Snyder SH (1991) Nitric oxide 
mediates glutamate neurotoxicity in primary cortical cultures. Proc Natl Acad 
Sci U S A 88:6368-6371. 

Demicheli V, Quijano C, Alvarez B, Radi R (2007) Inactivation and nitration of 
human superoxide dismutase (SOD) by fluxes of nitric oxide and superoxide. 
Free Radic Biol Med 42:1359-1368. 

Denac H, Mevissen M, Scholtysik G (2000) Structure, function and pharmacology of 
voltage-gated sodium channels. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol 
362:453-479. 

Deri Z, Adam-Vizi V (1993) Detection of intracellular free Na+ concentration of 
synaptosomes by a fluorescent indicator, Na(+)-binding benzofuran 
isophthalate: the effect of veratridine, ouabain, and alpha-latrotoxin. J 
Neurochem 61:818-825. 

Diamond JS (2001) Neuronal glutamate transporters limit activation of NMDA 
receptors by neurotransmitter spillover on CA1 pyramidal cells. J Neurosci 
21:8328-8338. 

Diamond JS, Jahr CE (2000) Synaptically released glutamate does not overwhelm 
transporters on hippocampal astrocytes during high-frequency stimulation. J 
Neurophysiol 83:2835-2843. 

Diarra A, Sheldon C, Church J (2001) In situ calibration and [H+] sensitivity of the 
fluorescent Na+ indicator SBFI. Am J Physiol Cell Physiol 280:C1623-1633. 



 103 

Dietz RM, Kiedrowski L, Shuttleworth CW (2007) Contribution of Na(+)/Ca(2+) 
exchange to excessive Ca(2+) loading in dendrites and somata of CA1 neurons 
in acute slice. Hippocampus 17:1049-1059. 

Dietz RM, Weiss JH, Shuttleworth CW (2008) Zn2+ influx is critical for some forms 
of spreading depression in brain slices. J Neurosci 28:8014-8024. 

Dirnagl U, Iadecola C, Moskowitz MA (1999) Pathobiology of ischaemic stroke: an 
integrated view. Trends Neurosci 22:391-397. 

Donnan GA, Fisher M, Macleod M, Davis SM (2008) Stroke. Lancet 371:1612-1623. 
Drechsel DA, Patel M (2008) Role of reactive oxygen species in the neurotoxicity of 

environmental agents implicated in Parkinson's disease. Free Radic Biol Med 
44:1873-1886. 

Dringen R (2000) Metabolism and functions of glutathione in brain. Prog Neurobiol 
62:649-671. 

Dringen R, Hamprecht B (1997) Involvement of glutathione peroxidase and catalase 
in the disposal of exogenous hydrogen peroxide by cultured astroglial cells. 
Brain Res 759:67-75. 

Dringen R, Pawlowski PG, Hirrlinger J (2005) Peroxide detoxification by brain cells. 
J Neurosci Res 79:157-165. 

Droge W (2002) Free radicals in the physiological control of cell function. Physiol 
Rev 82:47-95. 

Duan S, Anderson CM, Keung EC, Chen Y, Swanson RA (2003) P2X7 receptor-
mediated release of excitatory amino acids from astrocytes. J Neurosci 
23:1320-1328. 

Dubinsky JM, Rothman SM (1991) Intracellular calcium concentrations during 
"chemical hypoxia" and excitotoxic neuronal injury. J Neurosci 11:2545-2551. 

Dubinsky JM, Kristal BS, Elizondo-Fournier M (1995) An obligate role for oxygen in 
the early stages of glutamate-induced, delayed neuronal death. J Neurosci 
15:7071-7078. 

Dugan LL, Sensi SL, Canzoniero LM, Handran SD, Rothman SM, Lin TS, Goldberg 
MP, Choi DW (1995) Mitochondrial production of reactive oxygen species in 
cortical neurons following exposure to N-methyl-D-aspartate. J Neurosci 
15:6377-6388. 

Editorial (2006) Neuroprotection: the end of an era? Lancet 368:1548. 
Eggermont J, Trouet D, Carton I, Nilius B (2001) Cellular function and control of 

volume-regulated anion channels. Cell Biochem Biophys 35:263-274. 
Erdemli G, Xu YZ, Krnjevic K (1998) Potassium conductance causing 

hyperpolarization of CA1 hippocampal neurons during hypoxia. J 
Neurophysiol 80:2378-2390. 

Esplugues JV (2002) NO as a signalling molecule in the nervous system. Br J 
Pharmacol 135:1079-1095. 

Esterbauer H, Schaur RJ, Zollner H (1991) Chemistry and biochemistry of 4-
hydroxynonenal, malonaldehyde and related aldehydes. Free Radic Biol Med 
11:81-128. 

Fariss MW, Pascoe GA, Reed DJ (1985) Vitamin E reversal of the effect of 
extracellular calcium on chemically induced toxicity in hepatocytes. Science 
227:751-754. 

Feelisch M (1998) The use of nitric oxide donors in pharmacological studies. Naunyn 
Schmiedebergs Arch Pharmacol 358:113-122. 



 104 

Fekete A, Vizi ES, Kovacs KJ, Lendvai B, Zelles T (2008) Layer-specific differences 
in reactive oxygen species levels after oxygen-glucose deprivation in acute 
hippocampal slices. Free Radic Biol Med 44:1010-1022. 

Fielden EM, Roberts PB, Bray RC, Lowe DJ, Mautner GN, Rotilio G, Calabrese L 
(1974) Mechanism of action of superoxide dismutase from pulse radiolysis 
and electron paramagnetic resonance. Evidence that only half the active sites 
function in catalysis. Biochem J 139:49-60. 

Fiskum G, Murphy AN, Beal MF (1999) Mitochondria in neurodegeneration: acute 
ischemia and chronic neurodegenerative diseases. J Cereb Blood Flow Metab 
19:351-369. 

Flitney FW, Megson IL, Thomson JL, Kennovin GD, Butler AR (1996) Vasodilator 
responses of rat isolated tail artery enhanced by oxygen- dependent, 
photochemical release of nitric oxide from iron-sulphur-nitrosyls. Br J 
Pharmacol 117:1549-1557. 

Foster KA, Galeffi F, Gerich FJ, Turner DA, Muller M (2006) Optical and 
pharmacological tools to investigate the role of mitochondria during oxidative 
stress and neurodegeneration. Prog Neurobiol 79:136-171. 

Frantseva MV, Carlen PL, Perez Velazquez JL (2001) Dynamics of intracellular 
calcium and free radical production during ischemia in pyramidal neurons. 
Free Radic Biol Med 31:1216-1227. 

French CR, Sah P, Buckett KJ, Gage PW (1990) A voltage-dependent persistent 
sodium current in mammalian hippocampal neurons. J Gen Physiol 95:1139-
1157. 

Fridovich I (1989) Superoxide dismutases. An adaptation to a paramagnetic gas. J 
Biol Chem 264:7761-7764. 

Fridovich I (1995) Superoxide radical and superoxide dismutases. Annu Rev Biochem 
64:97-112. 

Friedman JE, Haddad GG (1994) Anoxia induces an increase in intracellular sodium 
in rat central neurons in vitro. Brain Res 663:329-334. 

Fujimura N, Tanaka E, Yamamoto S, Shigemori M, Higashi H (1997) Contribution of 
ATP-sensitive potassium channels to hypoxic hyperpolarization in rat 
hippocampal CA1 neurons in vitro. J Neurophysiol 77:378-385. 

Fujiwara N, Abe T, Endoh H, Warashina A, Shimoji K (1992) Changes in 
intracellular pH of mouse hippocampal slices responding to hypoxia and/or 
glucose depletion. Brain Res 572:335-339. 

Garaschuk O, Yaari Y, Konnerth A (1997) Release and sequestration of calcium by 
ryanodine-sensitive stores in rat hippocampal neurones. J Physiol 502 ( Pt 
1):13-30. 

Garthwaite J, Boulton CL (1995) Nitric oxide signaling in the central nervous system. 
Annu Rev Physiol 57:683-706. 

Garthwaite J, Charles SL, Chess-Williams R (1988) Endothelium-derived relaxing 
factor release on activation of NMDA receptors suggests role as intercellular 
messenger in the brain. Nature 336:385-388. 

Gerevich Z, Tretter L, Adam-Vizi V, Baranyi M, Kiss JP, Zelles T, Vizi ES (2001) 
Analysis of high intracellular [Na+]-induced release of [3H]noradrenaline in 
rat hippocampal slices. Neuroscience 104:761-768. 

Gilgun-Sherki Y, Rosenbaum Z, Melamed E, Offen D (2002) Antioxidant therapy in 
acute central nervous system injury: current state. Pharmacol Rev 54:271-284. 



 105 

Gill R, Foster AC, Woodruff GN (1987) Systemic administration of MK-801 protects 
against ischemia-induced hippocampal neurodegeneration in the gerbil. J 
Neurosci 7:3343-3349. 

Gleitz J, Tosch C, Beile A, Peters T (1996) The protective action of tetrodotoxin and 
(+/-)-kavain on anaerobic glycolysis, ATP content and intracellular Na+ and 
Ca2+ of anoxic brain vesicles. Neuropharmacology 35:1743-1752. 

Goldberg MP, Choi DW (1993) Combined oxygen and glucose deprivation in cortical 
cell culture: calcium-dependent and calcium-independent mechanisms of 
neuronal injury. J Neurosci 13:3510-3524. 

Goldstein S, Czapski G (1995) The reaction of NO. with O2.- and HO2.: a pulse 
radiolysis study. Free Radic Biol Med 19:505-510. 

Gonzalez-Zulueta M, Ensz LM, Mukhina G, Lebovitz RM, Zwacka RM, Engelhardt 
JF, Oberley LW, Dawson VL, Dawson TM (1998) Manganese superoxide 
dismutase protects nNOS neurons from NMDA and nitric oxide-mediated 
neurotoxicity. J Neurosci 18:2040-2055. 

Grammer M, Li D, Arunthavasothy N, Lipski J (2008) Contribution of calpain 
activation to early stages of hippocampal damage during oxygen-glucose 
deprivation. Brain Res 1196:121-130. 

Griffiths C, Garthwaite J (2001) The shaping of nitric oxide signals by a cellular sink. 
J Physiol 536:855-862. 

Grynkiewicz G, Poenie M, Tsien RY (1985) A new generation of Ca2+ indicators with 
greatly improved fluorescence properties. J Biol Chem 260:3440-3450. 

Guidot DM, Repine JE, Kitlowski AD, Flores SC, Nelson SK, Wright RM, McCord 
JM (1995) Mitochondrial respiration scavenges extramitochondrial superoxide 
anion via a nonenzymatic mechanism. J Clin Invest 96:1131-1136. 

Gutteridge JM (1995) Lipid peroxidation and antioxidants as biomarkers of tissue 
damage. Clin Chem 41:1819-1828. 

Hagberg H, Lehmann A, Sandberg M, Nystrom B, Jacobson I, Hamberger A (1985) 
Ischemia-induced shift of inhibitory and excitatory amino acids from intra- to 
extracellular compartments. J Cereb Blood Flow Metab 5:413-419. 

Hajos N, Palhalmi J, Mann EO, Nemeth B, Paulsen O, Freund TF (2004) Spike 
timing of distinct types of GABAergic interneuron during hippocampal 
gamma oscillations in vitro. J Neurosci 24:9127-9137. 

Hájos N, Mann EO, Freund TF, Paulsen O (2004) Increased oxygen supply enables 
cholinergically-induced network oscillations in submerged hippocampal 
slices. 2:A009.013. 

Halliwell B (2006) Oxidative stress and neurodegeneration: where are we now? J 
Neurochem 97:1634-1658. 

Hammarstrom AK, Gage PW (1998) Inhibition of oxidative metabolism increases 
persistent sodium current in rat CA1 hippocampal neurons. J Physiol 510 ( Pt 
3):735-741. 

Hammarstrom AK, Gage PW (2002) Hypoxia and persistent sodium current. Eur 
Biophys J 31:323-330. 

Han D, Canali R, Rettori D, Kaplowitz N (2003a) Effect of glutathione depletion on 
sites and topology of superoxide and hydrogen peroxide production in 
mitochondria. Mol Pharmacol 64:1136-1144. 

Han D, Antunes F, Canali R, Rettori D, Cadenas E (2003b) Voltage-dependent anion 
channels control the release of the superoxide anion from mitochondria to 
cytosol. J Biol Chem 278:5557-5563. 



 106 

Handy RL, Wallace P, Gaffen ZA, Whitehead KJ, Moore PK (1995) The 
antinociceptive effect of 1-(2-trifluoromethylphenyl) imidazole (TRIM), a 
potent inhibitor of neuronal nitric oxide synthase in vitro, in the mouse. Br J 
Pharmacol 116:2349-2350. 

Hardingham GE, Fukunaga Y, Bading H (2002) Extrasynaptic NMDARs oppose 
synaptic NMDARs by triggering CREB shut-off and cell death pathways. Nat 
Neurosci 5:405-414. 

Harootunian AT, Kao JP, Eckert BK, Tsien RY (1989) Fluorescence ratio imaging of 
cytosolic free Na+ in individual fibroblasts and lymphocytes. J Biol Chem 
264:19458-19467. 

Hausser M, Major G, Stuart GJ (2001) Differential shunting of EPSPs by action 
potentials. Science 291:138-141. 

He Y, Imam SZ, Dong Z, Jankovic J, Ali SF, Appel SH, Le W (2003) Role of nitric 
oxide in rotenone-induced nigro-striatal injury. J Neurochem 86:1338-1345. 

Hempel SL, Buettner GR, O'Malley YQ, Wessels DA, Flaherty DM (1999) 
Dihydrofluorescein diacetate is superior for detecting intracellular oxidants: 
comparison with 2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate, 5(and 6)-carboxy-
2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate, and dihydrorhodamine 123. Free 
Radic Biol Med 27:146-159. 

Henrich-Noack P, Flor PJ, Sabelhaus CF, Prass K, Dirnagl U, Gasparini F, Sauter A, 
Rudin M, Reymann KG (2000) Distinct influence of the group III 
metabotropic glutamate receptor agonist (R,S)-4-phosphonophenylglycine 
[(R,S)-PPG] on different forms of neuronal damage. Neuropharmacology 
39:911-917. 

Herman MA, Jahr CE (2007) Extracellular glutamate concentration in hippocampal 
slice. J Neurosci 27:9736-9741. 

Herrera-Marschitz M, You ZB, Goiny M, Meana JJ, Silveira R, Godukhin OV, Chen 
Y, Espinoza S, Pettersson E, Loidl CF, Lubec G, Andersson K, Nylander I, 
Terenius L, Ungerstedt U (1996) On the origin of extracellular glutamate 
levels monitored in the basal ganglia of the rat by in vivo microdialysis. J 
Neurochem 66:1726-1735. 

Higuchi Y (2001) Polyunsaturated fatty acids promote 8-hydroxy-2-deoxyguanosine 
formation through lipid peroxidation under the glutamate-induced GSH 
depletion in rat glioma cells. Arch Biochem Biophys 392:65-70. 

Hillered L, Persson L, Bolander HG, Hallstrom A, Ungerstedt U (1988) Increased 
extracellular levels of ascorbate in the striatum after middle cerebral artery 
occlusion in the rat monitored by intracerebral microdialysis. Neurosci Lett 
95:286-290. 

Hillyard DR, Monje VD, Mintz IM, Bean BP, Nadasdi L, Ramachandran J, Miljanich 
G, Azimi-Zoonooz A, McIntosh JM, Cruz LJ, et al. (1992) A new Conus 
peptide ligand for mammalian presynaptic Ca2+ channels. Neuron 9:69-77. 

Hinkle PM, Shanshala ED, 2nd, Nelson EJ (1992) Measurement of intracellular 
cadmium with fluorescent dyes. Further evidence for the role of calcium 
channels in cadmium uptake. J Biol Chem 267:25553-25559. 

Homi HM, Freitas JJ, Curi R, Velasco IT, Junior BA (2002) Changes in superoxide 
dismutase and catalase activities of rat brain regions during early global 
transient ischemia/reperfusion. Neurosci Lett 333:37-40. 

Hossmann KA (1994) Viability thresholds and the penumbra of focal ischemia. Ann 
Neurol 36:557-565. 



 107 

Hoyt KR, Stout AK, Cardman JM, Reynolds IJ (1998) The role of intracellular Na+ 
and mitochondria in buffering of kainate-induced intracellular free Ca2+ 
changes in rat forebrain neurones. J Physiol 509 ( Pt 1):103-116. 

Huang Z, Huang PL, Panahian N, Dalkara T, Fishman MC, Moskowitz MA (1994) 
Effects of cerebral ischemia in mice deficient in neuronal nitric oxide 
synthase. Science 265:1883-1885. 

Huang Z, Huang PL, Ma J, Meng W, Ayata C, Fishman MC, Moskowitz MA (1996) 
Enlarged infarcts in endothelial nitric oxide synthase knockout mice are 
attenuated by nitro-L-arginine. J Cereb Blood Flow Metab 16:981-987. 

Huie RE, Padmaja S (1993) The reaction of no with superoxide. Free Radic Res 
Commun 18:195-199. 

Hyslop PA, Zhang Z, Pearson DV, Phebus LA (1995) Measurement of striatal H2O2 
by microdialysis following global forebrain ischemia and reperfusion in the 
rat: correlation with the cytotoxic potential of H2O2 in vitro. Brain Res 
671:181-186. 

Iadecola C (1997) Bright and dark sides of nitric oxide in ischemic brain injury. 
Trends Neurosci 20:132-139. 

Iadecola C, Zhang F, Casey R, Nagayama M, Ross ME (1997) Delayed reduction of 
ischemic brain injury and neurological deficits in mice lacking the inducible 
nitric oxide synthase gene. J Neurosci 17:9157-9164. 

Imai H, Nakagawa Y (2003) Biological significance of phospholipid hydroperoxide 
glutathione peroxidase (PHGPx, GPx4) in mammalian cells. Free Radic Biol 
Med 34:145-169. 

Iwamoto T, Shigekawa M (1998) Differential inhibition of Na+/Ca2+ exchanger 
isoforms by divalent cations and isothiourea derivative. Am J Physiol 
275:C423-430. 

Iwamoto T, Watano T, Shigekawa M (1996) A novel isothiourea derivative 
selectively inhibits the reverse mode of Na+/Ca2+ exchange in cells expressing 
NCX1. J Biol Chem 271:22391-22397. 

Jiang X, Mu D, Manabat C, Koshy AA, Christen S, Tauber MG, Vexler ZS, Ferriero 
DM (2004) Differential vulnerability of immature murine neurons to oxygen-
glucose deprivation. Exp Neurol 190:224-232. 

Jones DP (1986) Intracellular diffusion gradients of O2 and ATP. Am J Physiol 
250:C663-675. 

Junod AF, Jornot L, Petersen H (1989) Differential effects of hyperoxia and hydrogen 
peroxide on DNA damage, polyadenosine diphosphate-ribose polymerase 
activity, and nicotinamide adenine dinucleotide and adenosine triphosphate 
contents in cultured endothelial cells and fibroblasts. J Cell Physiol 140:177-
185. 

Jurkowitz-Alexander MS, Altschuld RA, Hohl CM, Johnson JD, McDonald JS, 
Simmons TD, Horrocks LA (1992) Cell swelling, blebbing, and death are 
dependent on ATP depletion and independent of calcium during chemical 
hypoxia in a glial cell line (ROC-1). J Neurochem 59:344-352. 

Kato H, Kogure K, Araki T, Liu XH, Kato K, Itoyama Y (1995) 
Immunohistochemical localization of superoxide dismutase in the 
hippocampus following ischemia in a gerbil model of ischemic tolerance. J 
Cereb Blood Flow Metab 15:60-70. 

Kehrer JP (2000) The Haber-Weiss reaction and mechanisms of toxicity. Toxicology 
149:43-50. 



 108 

Keller JN, Kindy MS, Holtsberg FW, St Clair DK, Yen HC, Germeyer A, Steiner SM, 
Bruce-Keller AJ, Hutchins JB, Mattson MP (1998) Mitochondrial manganese 
superoxide dismutase prevents neural apoptosis and reduces ischemic brain 
injury: suppression of peroxynitrite production, lipid peroxidation, and 
mitochondrial dysfunction. J Neurosci 18:687-697. 

Kennedy MB (1995) Origin of PDZ (DHR, GLGF) domains. Trends Biochem Sci 
20:350. 

Kiedrowski L, Costa E (1995) Glutamate-induced destabilization of intracellular 
calcium concentration homeostasis in cultured cerebellar granule cells: role of 
mitochondria in calcium buffering. Mol Pharmacol 47:140-147. 

Kiedrowski L, Brooker G, Costa E, Wroblewski JT (1994) Glutamate impairs 
neuronal calcium extrusion while reducing sodium gradient. Neuron 12:295-
300. 

Kimelberg HK, Goderie SK, Higman S, Pang S, Waniewski RA (1990) Swelling-
induced release of glutamate, aspartate, and taurine from astrocyte cultures. J 
Neurosci 10:1583-1591. 

Kissner R, Nauser T, Bugnon P, Lye PG, Koppenol WH (1997) Formation and 
properties of peroxynitrite as studied by laser flash photolysis, high-pressure 
stopped-flow technique, and pulse radiolysis. Chem Res Toxicol 10:1285-
1292. 

Knopfel T, Tozzi A, Pisani A, Calabresi P, Bernardi G (1998) Hypoxic and 
hypoglycaemic changes of intracellular pH in cerebral cortical pyramidal 
neurones. Neuroreport 9:1447-1450. 

Kobayashi K, Harada Y, Hayashi K (1991) Kinetic behavior of the 
monodehydroascorbate radical studied by pulse radiolysis. Biochemistry 
30:8310-8315. 

Kojima H, Hirata M, Kudo Y, Kikuchi K, Nagano T (2001) Visualization of oxygen-
concentration-dependent production of nitric oxide in rat hippocampal slices 
during aglycemia. J Neurochem 76:1404-1410. 

Kono Y, Fridovich I (1982) Superoxide radical inhibits catalase. J Biol Chem 
257:5751-5754. 

Kooy NW, Royall JA, Ischiropoulos H (1997) Oxidation of 2',7'-dichlorofluorescin by 
peroxynitrite. Free Radic Res 27:245-254. 

Koppenol WH (2001) The Haber-Weiss cycle--70 years later. Redox Rep 6:229-234. 
Koppenol WH, Moreno JJ, Pryor WA, Ischiropoulos H, Beckman JS (1992) 

Peroxynitrite, a cloaked oxidant formed by nitric oxide and superoxide. Chem 
Res Toxicol 5:834-842. 

Kreisman NR, LaManna JC (1999) Rapid and slow swelling during hypoxia in the 
CA1 region of rat hippocampal slices. J Neurophysiol 82:320-329. 

Kristian T (2004) Metabolic stages, mitochondria and calcium in hypoxic/ischemic 
brain damage. Cell Calcium 36:221-233. 

Kristian T, Siesjo BK (1998) Calcium in ischemic cell death. Stroke 29:705-718. 
Lafon-Cazal M, Pietri S, Culcasi M, Bockaert J (1993) NMDA-dependent superoxide 

production and neurotoxicity. Nature 364:535-537. 
Le Bras M, Clement MV, Pervaiz S, Brenner C (2005) Reactive oxygen species and 

the mitochondrial signaling pathway of cell death. Histol Histopathol 20:205-
219. 

Lee j, Hunt JA, Groves JT (1997) Rapid decomposition of peroxynitrite by 
manganese porphyrin-antioxidant redox couples. Bioorg Med Chem Lett 
7:2913. 



 109 

Lee JM, Grabb MC, Zipfel GJ, Choi DW (2000) Brain tissue responses to ischemia. J 
Clin Invest 106:723-731. 

Lemasters JJ, DiGuiseppi J, Nieminen AL, Herman B (1987) Blebbing, free Ca2+ and 
mitochondrial membrane potential preceding cell death in hepatocytes. Nature 
325:78-81. 

Li PA, Kristian T, Shamloo M, Siesjo K (1996) Effects of preischemic hyperglycemia 
on brain damage incurred by rats subjected to 2.5 or 5 minutes of forebrain 
ischemia. Stroke 27:1592-1601; discussion 1601-1592. 

Lin SZ, Chiou AL, Wang Y (1996) Ketamine antagonizes nitric oxide release from 
cerebral cortex after middle cerebral artery ligation in rats. Stroke 27:747-752. 

Lipski J, Park TI, Li D, Lee SC, Trevarton AJ, Chung KK, Freestone PS, Bai JZ 
(2006) Involvement of TRP-like channels in the acute ischemic response of 
hippocampal CA1 neurons in brain slices. Brain Res 1077:187-199. 

Lipton P (1999) Ischemic cell death in brain neurons. Physiol Rev 79:1431-1568. 
Liu S, Shi H, Liu W, Furuichi T, Timmins GS, Liu KJ (2004) Interstitial pO2 in 

ischemic penumbra and core are differentially affected following transient 
focal cerebral ischemia in rats. J Cereb Blood Flow Metab 24:343-349. 

Llinas R, Sugimori M (1980) Electrophysiological properties of in vitro Purkinje cell 
somata in mammalian cerebellar slices. J Physiol 305:171-195. 

Llinas RR (1988) The intrinsic electrophysiological properties of mammalian 
neurons: insights into central nervous system function. Science 242:1654-
1664. 

Lucas DR, Newhouse JP (1957) The toxic effect of sodium L-glutamate on the inner 
layers of the retina. AMA Arch Ophthalmol 58:193-201. 

Lynch JJ, 3rd, Yu SP, Canzoniero LM, Sensi SL, Choi DW (1995) Sodium channel 
blockers reduce oxygen-glucose deprivation-induced cortical neuronal injury 
when combined with glutamate receptor antagonists. J Pharmacol Exp Ther 
273:554-560. 

Lynch RE, Fridovich I (1978) Permeation of the erythrocyte stroma by superoxide 
radical. J Biol Chem 253:4697-4699. 

Lyrer P, Landolt H, Kabiersch A, Langemann H, Kaeser H (1991) Levels of low 
molecular weight scavengers in the rat brain during focal ischemia. Brain Res 
567:317-320. 

Lysko PG, Webb CL, Yue TL, Gu JL, Feuerstein G (1994) Neuroprotective effects of 
tetrodotoxin as a Na+ channel modulator and glutamate release inhibitor in 
cultured rat cerebellar neurons and in gerbil global brain ischemia. Stroke 
25:2476-2482. 

MacGregor DG, Avshalumov MV, Rice ME (2003) Brain edema induced by in vitro 
ischemia: causal factors and neuroprotection. J Neurochem 85:1402-1411. 

Magee JC, Johnston D (1995) Characterization of single voltage-gated Na+ and Ca2+ 
channels in apical dendrites of rat CA1 pyramidal neurons. J Physiol 487 ( Pt 
1):67-90. 

Magyar K, Knoll J (1977) Selective inhibition of the "B form" of monoamine oxidase. 
Pol J Pharmacol Pharm 29:233-246. 

Mahadev K, Zilbering A, Zhu L, Goldstein BJ (2001) Insulin-stimulated hydrogen 
peroxide reversibly inhibits protein-tyrosine phosphatase 1b in vivo and 
enhances the early insulin action cascade. J Biol Chem 276:21938-21942. 

Makarewicz D, Gadamski R, Ziembowicz A, Kozikowski AP, Wroblewski JT, 
Lazarewicz JW (2006) Neuroprotective effects of the agonist of metabotropic 



 110 

glutamate receptors ABHxD-I in two animal models of cerebral ischaemia. 
Resuscitation 68:119-126. 

Malgouris C, Daniel M, Doble A (1994) Neuroprotective effects of riluzole on N-
methyl-D-aspartate- or veratridine-induced neurotoxicity in rat hippocampal 
slices. Neurosci Lett 177:95-99. 

Malinski T, Bailey F, Zhang ZG, Chopp M (1993) Nitric oxide measured by a 
porphyrinic microsensor in rat brain after transient middle cerebral artery 
occlusion. J Cereb Blood Flow Metab 13:355-358. 

Marklund SL (1984) Extracellular superoxide dismutase in human tissues and human 
cell lines. J Clin Invest 74:1398-1403. 

Marklund SL, Westman NG, Lundgren E, Roos G (1982) Copper- and zinc-
containing superoxide dismutase, manganese-containing superoxide 
dismutase, catalase, and glutathione peroxidase in normal and neoplastic 
human cell lines and normal human tissues. Cancer Res 42:1955-1961. 

Martin RL, Lloyd HG, Cowan AI (1994) The early events of oxygen and glucose 
deprivation: setting the scene for neuronal death? Trends Neurosci 17:251-
257. 

Martinez-Sanchez M, Striggow F, Schroder UH, Kahlert S, Reymann KG, Reiser G 
(2004) Na(+) and Ca(2+) homeostasis pathways, cell death and protection 
after oxygen-glucose-deprivation in organotypic hippocampal slice cultures. 
Neuroscience 128:729-740. 

Matsuda T, Arakawa N, Takuma K, Kishida Y, Kawasaki Y, Sakaue M, Takahashi K, 
Takahashi T, Suzuki T, Ota T, Hamano-Takahashi A, Onishi M, Tanaka Y, 
Kameo K, Baba A (2001) SEA0400, a novel and selective inhibitor of the 
Na+-Ca2+ exchanger, attenuates reperfusion injury in the in vitro and in vivo 
cerebral ischemic models. J Pharmacol Exp Ther 298:249-256. 

McBain CJ, Traynelis SF, Dingledine R (1990) Regional variation of extracellular 
space in the hippocampus. Science 249:674-677. 

McBride AG, Borutaite V, Brown GC (1999) Superoxide dismutase and hydrogen 
peroxide cause rapid nitric oxide breakdown, peroxynitrite production and 
subsequent cell death. Biochim Biophys Acta 1454:275-288. 

McCord JM (1985) Oxygen-derived free radicals in postischemic tissue injury. N 
Engl J Med 312:159-163. 

McKinley BA, Morris WP, Parmley CL, Butler BD (1996) Brain parenchyma PO2, 
PCO2, and pH during and after hypoxic, ischemic brain insult in dogs. Crit 
Care Med 24:1858-1868. 

McLean AE, McLean E, Judah JD (1965) Cellular necrosis in the liver induced and 
modified by drugs. Int Rev Exp Pathol 4:127-157. 

Meisler MH, Kearney JA (2005) Sodium channel mutations in epilepsy and other 
neurological disorders. J Clin Invest 115:2010-2017. 

Melzian D, Scheufler E, Grieshaber M, Tegtmeier F (1996) Tissue swelling and 
intracellular pH in the CA1 region of anoxic rat hippocampus. J Neurosci 
Methods 65:183-187. 

Milusheva EA, Doda M, Baranyi M, Vizi ES (1996) Effect of hypoxia and glucose 
deprivation on ATP level, adenylate energy charge and [Ca2+]o-dependent and 
independent release of [3H]dopamine in rat striatal slices. Neurochem Int 
28:501-507. 

Minelli A, Castaldo P, Gobbi P, Salucci S, Magi S, Amoroso S (2007) Cellular and 
subcellular localization of Na+-Ca2+ exchanger protein isoforms, NCX1, 



 111 

NCX2, and NCX3 in cerebral cortex and hippocampus of adult rat. Cell 
Calcium 41:221-234. 

Minta A, Tsien RY (1989) Fluorescent indicators for cytosolic sodium. J Biol Chem 
264:19449-19457. 

Misra HP, Fridovich I (1972) The univalent reduction of oxygen by reduced flavins 
and quinones. J Biol Chem 247:188-192. 

Mizui T, Kinouchi H, Chan PH (1992) Depletion of brain glutathione by buthionine 
sulfoximine enhances cerebral ischemic injury in rats. Am J Physiol 
262:H313-317. 

Monaghan DT, Cotman CW (1985) Distribution of N-methyl-D-aspartate-sensitive L-
[3H]glutamate-binding sites in rat brain. J Neurosci 5:2909-2919. 

Moncada S, Bolanos JP (2006) Nitric oxide, cell bioenergetics and 
neurodegeneration. J Neurochem 97:1676-1689. 

Monyer H, Hartley DM, Choi DW (1990) 21-Aminosteroids attenuate excitotoxic 
neuronal injury in cortical cell cultures. Neuron 5:121-126. 

Moyer JRJ, Brown TH (2007) Visually Guided Patch-Clamp Recordings in Brain 
Slices. In: Patch-Clamp Analysis, Advanced Techniques (Walz W, ed), p 188. 
Totowa, New Jersey: Humana Press. 

Mulkey RM, Zucker RS (1992) Posttetanic potentiation at the crayfish neuromuscular 
junction is dependent on both intracellular calcium and sodium ion 
accumulation. J Neurosci 12:4327-4336. 

Muller M, Somjen GG (2000a) Na(+) dependence and the role of glutamate receptors 
and Na(+) channels in ion fluxes during hypoxia of rat hippocampal slices. J 
Neurophysiol 84:1869-1880. 

Muller M, Somjen GG (2000b) Na(+) and K(+) concentrations, extra- and 
intracellular voltages, and the effect of TTX in hypoxic rat hippocampal slices. 
J Neurophysiol 83:735-745. 

Murakami K, Kondo T, Kawase M, Li Y, Sato S, Chen SF, Chan PH (1998) 
Mitochondrial susceptibility to oxidative stress exacerbates cerebral infarction 
that follows permanent focal cerebral ischemia in mutant mice with 
manganese superoxide dismutase deficiency. J Neurosci 18:205-213. 

Muralikrishna Adibhatla R, Hatcher JF (2006) Phospholipase A2, reactive oxygen 
species, and lipid peroxidation in cerebral ischemia. Free Radic Biol Med 
40:376-387. 

Myhre O, Andersen JM, Aarnes H, Fonnum F (2003) Evaluation of the probes 2',7'-
dichlorofluorescin diacetate, luminol, and lucigenin as indicators of reactive 
species formation. Biochem Pharmacol 65:1575-1582. 

Nakai A, Kuroda S, Kristian T, Siesjo BK (1997) The immunosuppressant drug 
FK506 ameliorates secondary mitochondrial dysfunction following transient 
focal cerebral ischemia in the rat. Neurobiol Dis 4:288-300. 

Naraghi M, Neher E (1997) Linearized buffered Ca2+ diffusion in microdomains and 
its implications for calculation of [Ca2+] at the mouth of a calcium channel. J 
Neurosci 17:6961-6973. 

Nedergaard M, Takano T, Hansen AJ (2002) Beyond the role of glutamate as a 
neurotransmitter. Nat Rev Neurosci 3:748-755. 

Nedergaard M, Kraig RP, Tanabe J, Pulsinelli WA (1991) Dynamics of interstitial 
and intracellular pH in evolving brain infarct. Am J Physiol 260:R581-588. 

Neff RA, Simmens SJ, Evans C, Mendelowitz D (2004) Prenatal nicotine exposure 
alters central cardiorespiratory responses to hypoxia in rats: implications for 
sudden infant death syndrome. J Neurosci 24:9261-9268. 



 112 

Negulescu PA, Machen TE (1990) Intracellular ion activities and membrane transport 
in parietal cells measured with fluorescent dyes. Methods Enzymol 192:38-81. 

Nemoto EM, Erdmann W, Strong E, Rao GR, Moossy J (1979) Regional brain PO2 
after global ischemia in monkeys: evidence for regional differences in critical 
perfusion pressures. Stroke 10:44-52. 

Newell DW, Barth A, Papermaster V, Malouf AT (1995) Glutamate and non-
glutamate receptor mediated toxicity caused by oxygen and glucose 
deprivation in organotypic hippocampal cultures. J Neurosci 15:7702-7711. 

Nicholson C, Bruggencate GT, Steinberg R, Stockle H (1977) Calcium modulation in 
brain extracellular microenvironment demonstrated with ion-selective 
micropipette. Proc Natl Acad Sci U S A 74:1287-1290. 

Nishikimi M (1975) Oxidation of ascorbic acid with superoxide anion generated by 
the xanthine-xanthine oxidase system. Biochem Biophys Res Commun 
63:463-468. 

Olney JW (1969) Brain lesions, obesity, and other disturbances in mice treated with 
monosodium glutamate. Science 164:719-721. 

O'Reilly JP, Cummins TR, Haddad GG (1997) Oxygen deprivation inhibits Na+ 
current in rat hippocampal neurones via protein kinase C. J Physiol 503 ( Pt 
3):479-488. 

Orwar O, Li X, Andine P, Bergstrom CM, Hagberg H, Folestad S, Sandberg M (1994) 
Increased intra- and extracellular concentrations of gamma-glutamylglutamate 
and related dipeptides in the ischemic rat striatum: involvement of glutamyl 
transpeptidase. J Neurochem 63:1371-1376. 

Oshino N, Sugano T, Oshino R, Chance B (1974) Mitochondrial function under 
hypoxic conditions: the steady states of cytochrome alpha+alpha3 and their 
relation to mitochondrial energy states. Biochim Biophys Acta 368:298-310. 

Otoom S, Tian LM, Alkadhi KA (1998) Veratridine-treated brain slices: a cellular 
model for epileptiform activity. Brain Res 789:150-156. 

Oyama Y, Hayashi A, Ueha T, Maekawa K (1994) Characterization of 2',7'-
dichlorofluorescin fluorescence in dissociated mammalian brain neurons: 
estimation on intracellular content of hydrogen peroxide. Brain Res 635:113-
117. 

Padmaja S, Squadrito GL, Pryor WA (1998) Inactivation of glutathione peroxidase by 
peroxynitrite. Arch Biochem Biophys 349:1-6. 

Panfili E, Sandri G, Ernster L (1991) Distribution of glutathione peroxidases and 
glutathione reductase in rat brain mitochondria. FEBS Lett 290:35-37. 

Patel M, Day BJ, Crapo JD, Fridovich I, McNamara JO (1996) Requirement for 
superoxide in excitotoxic cell death. Neuron 16:345-355. 

Pauwels PJ, Van Assouw HP, Leysen JE, Janssen PA (1989) Ca2+-mediated neuronal 
death in rat brain neuronal cultures by veratridine: protection by flunarizine. 
Mol Pharmacol 36:525-531. 

Perez Velazquez JL, Frantseva MV, Carlen PL (1997) In vitro ischemia promotes 
glutamate-mediated free radical generation and intracellular calcium 
accumulation in hippocampal pyramidal neurons. J Neurosci 17:9085-9094. 

Philbert MA, Beiswanger CM, Waters DK, Reuhl KR, Lowndes HE (1991) Cellular 
and regional distribution of reduced glutathione in the nervous system of the 
rat: histochemical localization by mercury orange and o-phthaldialdehyde-
induced histofluorescence. Toxicol Appl Pharmacol 107:215-227. 



 113 

Phillis JW, Smith-Barbour M, Perkins LM, O'Regan MH (1994) Characterization of 
glutamate, aspartate, and GABA release from ischemic rat cerebral cortex. 
Brain Res Bull 34:457-466. 

Pinelis VG, Segal M, Greenberger V, Khodorov BI (1994) Changes in cytosolic 
sodium caused by a toxic glutamate treatment of cultured hippocampal 
neurons. Biochem Mol Biol Int 32:475-482. 

Possel H, Noack H, Augustin W, Keilhoff G, Wolf G (1997) 2,7-
Dihydrodichlorofluorescein diacetate as a fluorescent marker for peroxynitrite 
formation. FEBS Lett 416:175-178. 

Radi R, Turrens JF, Chang LY, Bush KM, Crapo JD, Freeman BA (1991) Detection 
of catalase in rat heart mitochondria. J Biol Chem 266:22028-22034. 

Raley-Susman KM, Kass IS, Cottrell JE, Newman RB, Chambers G, Wang J (2001) 
Sodium influx blockade and hypoxic damage to CA1 pyramidal neurons in rat 
hippocampal slices. J Neurophysiol 86:2715-2726. 

Randall A, Tsien RW (1995) Pharmacological dissection of multiple types of Ca2+ 
channel currents in rat cerebellar granule neurons. J Neurosci 15:2995-3012. 

Reynolds IJ, Hastings TG (1995) Glutamate induces the production of reactive 
oxygen species in cultured forebrain neurons following NMDA receptor 
activation. J Neurosci 15:3318-3327. 

Rice ME (2000) Ascorbate regulation and its neuroprotective role in the brain. Trends 
Neurosci 23:209-216. 

Rink TJ, Tsien RY, Pozzan T (1982) Cytoplasmic pH and free Mg2+ in lymphocytes. 
J Cell Biol 95:189-196. 

Rizzuto R, Pozzan T (2006) Microdomains of intracellular Ca2+: molecular 
determinants and functional consequences. Physiol Rev 86:369-408. 

Rizzuto R, Bernardi P, Pozzan T (2000) Mitochondria as all-round players of the 
calcium game. J Physiol 529 Pt 1:37-47. 

Robin E, Guzy RD, Loor G, Iwase H, Waypa GB, Marks JD, Hoek TL, Schumacker 
PT (2007) Oxidant stress during simulated ischemia primes cardiomyocytes 
for cell death during reperfusion. J Biol Chem 282:19133-19143. 

Roettger V, Lipton P (1996) Mechanism of glutamate release from rat hippocampal 
slices during in vitro ischemia. Neuroscience 75:677-685. 

Rose CR, Ransom BR (1997) Regulation of intracellular sodium in cultured rat 
hippocampal neurones. J Physiol 499 ( Pt 3):573-587. 

Rossi DJ, Oshima T, Attwell D (2000) Glutamate release in severe brain ischaemia is 
mainly by reversed uptake. Nature 403:316-321. 

Rossi DJ, Brady JD, Mohr C (2007) Astrocyte metabolism and signaling during brain 
ischemia. Nat Neurosci 10:1377-1386. 

Rostovtseva T, Colombini M (1996) ATP flux is controlled by a voltage-gated 
channel from the mitochondrial outer membrane. J Biol Chem 271:28006-
28008. 

Rothman S (1984) Synaptic release of excitatory amino acid neurotransmitter 
mediates anoxic neuronal death. J Neurosci 4:1884-1891. 

Rothman SM (1985) The neurotoxicity of excitatory amino acids is produced by 
passive chloride influx. J Neurosci 5:1483-1489. 

Rothman SM, Olney JW (1995) Excitotoxicity and the NMDA receptor--still lethal 
after eight years. Trends Neurosci 18:57-58. 

Roussyn I, Briviba K, Masumoto H, Sies H (1996) Selenium-containing compounds 
protect DNA from single-strand breaks caused by peroxynitrite. Arch 
Biochem Biophys 330:216-218. 



 114 

Royall JA, Ischiropoulos H (1993) Evaluation of 2',7'-dichlorofluorescin and 
dihydrorhodamine 123 as fluorescent probes for intracellular H2O2 in cultured 
endothelial cells. Arch Biochem Biophys 302:348-355. 

Rumsey SC, Kwon O, Xu GW, Burant CF, Simpson I, Levine M (1997) Glucose 
transporter isoforms GLUT1 and GLUT3 transport dehydroascorbic acid. J 
Biol Chem 272:18982-18989. 

Sakamoto A, Ohnishi ST, Ohnishi T, Ogawa R (1991) Relationship between free 
radical production and lipid peroxidation during ischemia-reperfusion injury in 
the rat brain. Brain Res 554:186-192. 

Saleh S, Yeung SY, Prestwich S, Pucovsky V, Greenwood I (2005) 
Electrophysiological and molecular identification of voltage-gated sodium 
channels in murine vascular myocytes. J Physiol 568:155-169. 

Sandler VM, Barbara JG (1999) Calcium-induced calcium release contributes to 
action potential-evoked calcium transients in hippocampal CA1 pyramidal 
neurons. J Neurosci 19:4325-4336. 

Sather WA, Tanabe T, Zhang JF, Mori Y, Adams ME, Tsien RW (1993) Distinctive 
biophysical and pharmacological properties of class A (BI) calcium channel 
alpha 1 subunits. Neuron 11:291-303. 

Sattler R, Tymianski M (2000) Molecular mechanisms of calcium-dependent 
excitotoxicity. J Mol Med 78:3-13. 

Sattler R, Xiong Z, Lu WY, Hafner M, MacDonald JF, Tymianski M (1999) Specific 
coupling of NMDA receptor activation to nitric oxide neurotoxicity by PSD-
95 protein. Science 284:1845-1848. 

Scarpa M, Rigo A, Maiorino M, Ursini F, Gregolin C (1984) Formation of alpha-
tocopherol radical and recycling of alpha-tocopherol by ascorbate during 
peroxidation of phosphatidylcholine liposomes. An electron paramagnetic 
resonance study. Biochim Biophys Acta 801:215-219. 

Schanne FA, Kane AB, Young EE, Farber JL (1979) Calcium dependence of toxic 
cell death: a final common pathway. Science 206:700-702. 

Schapira AH, Cooper JM, Dexter D, Clark JB, Jenner P, Marsden CD (1990) 
Mitochondrial complex I deficiency in Parkinson's disease. J Neurochem 
54:823-827. 

Schinzel AC, Takeuchi O, Huang Z, Fisher JK, Zhou Z, Rubens J, Hetz C, Danial 
NN, Moskowitz MA, Korsmeyer SJ (2005) Cyclophilin D is a component of 
mitochondrial permeability transition and mediates neuronal cell death after 
focal cerebral ischemia. Proc Natl Acad Sci U S A 102:12005-12010. 

Schmidt-Kastner R, Freund TF (1991) Selective vulnerability of the hippocampus in 
brain ischemia. Neuroscience 40:599-636. 

Schopfer FJ, Baker PR, Freeman BA (2003) NO-dependent protein nitration: a cell 
signaling event or an oxidative inflammatory response? Trends Biochem Sci 
28:646-654. 

Schraufstatter IU, Hyslop PA, Hinshaw DB, Spragg RG, Sklar LA, Cochrane CG 
(1986) Hydrogen peroxide-induced injury of cells and its prevention by 
inhibitors of poly(ADP-ribose) polymerase. Proc Natl Acad Sci U S A 
83:4908-4912. 

Schroedl C, McClintock DS, Budinger GR, Chandel NS (2002) Hypoxic but not 
anoxic stabilization of HIF-1alpha requires mitochondrial reactive oxygen 
species. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 283:L922-931. 

Schurr A, West CA, Rigor BM (1988a) Lactate-supported synaptic function in the rat 
hippocampal slice preparation. Science 240:1326-1328. 



 115 

Schurr A, Dong WQ, Reid KH, West CA, Rigor BM (1988b) Lactic acidosis and 
recovery of neuronal function following cerebral hypoxia in vitro. Brain Res 
438:311-314. 

Seidel B, Stanarius A, Wolf G (1997) Differential expression of neuronal and 
endothelial nitric oxide synthase in blood vessels of the rat brain. Neurosci 
Lett 239:109-112. 

Sengpiel B, Preis E, Krieglstein J, Prehn JH (1998) NMDA-induced superoxide 
production and neurotoxicity in cultured rat hippocampal neurons: role of 
mitochondria. Eur J Neurosci 10:1903-1910. 

Sharpe MA, Cooper CE (1998) Interaction of peroxynitrite with mitochondrial 
cytochrome oxidase. Catalytic production of nitric oxide and irreversible 
inhibition of enzyme activity. J Biol Chem 273:30961-30972. 

Sheldon C, Diarra A, Cheng YM, Church J (2004) Sodium influx pathways during 
and after anoxia in rat hippocampal neurons. J Neurosci 24:11057-11069. 

Sheng H, Bart RD, Oury TD, Pearlstein RD, Crapo JD, Warner DS (1999) Mice 
overexpressing extracellular superoxide dismutase have increased resistance to 
focal cerebral ischemia. Neuroscience 88:185-191. 

Sheng H, Kudo M, Mackensen GB, Pearlstein RD, Crapo JD, Warner DS (2000) 
Mice overexpressing extracellular superoxide dismutase have increased 
resistance to global cerebral ischemia. Exp Neurol 163:392-398. 

Sherer TB, Betarbet R, Kim JH, Greenamyre JT (2003) Selective microglial 
activation in the rat rotenone model of Parkinson's disease. Neurosci Lett 
341:87-90. 

Sies H, Sharov VS, Klotz LO, Briviba K (1997) Glutathione peroxidase protects 
against peroxynitrite-mediated oxidations. A new function for selenoproteins 
as peroxynitrite reductase. J Biol Chem 272:27812-27817. 

Siesjo BK (1981) Cell damage in the brain: a speculative synthesis. J Cereb Blood 
Flow Metab 1:155-185. 

Silver IA, Erecinska M (1990) Intracellular and extracellular changes of [Ca2+] in 
hypoxia and ischemia in rat brain in vivo. J Gen Physiol 95:837-866. 

Silver IA, Erecinska M (1992) Ion homeostasis in rat brain in vivo: intra- and 
extracellular [Ca2+] and [H+] in the hippocampus during recovery from short-
term, transient ischemia. J Cereb Blood Flow Metab 12:759-772. 

Simon RP, Swan JH, Griffiths T, Meldrum BS (1984) Blockade of N-methyl-D-
aspartate receptors may protect against ischemic damage in the brain. Science 
226:850-852. 

Sipos I, Tretter L, Adam-Vizi V (2003) Quantitative relationship between inhibition 
of respiratory complexes and formation of reactive oxygen species in isolated 
nerve terminals. J Neurochem 84:112-118. 

Smith MT, Thor H, Orrenius S (1981) Toxic injury to isolated hepatocytes is not 
dependent on extracellular calcium. Science 213:1257-1259. 

Sobolevsky AI, Khodorov BI (1999) Blockade of NMDA channels in acutely isolated 
rat hippocampal neurons by the Na+/Ca2+ exchange inhibitor KB-R7943. 
Neuropharmacology 38:1235-1242. 

Solenski NJ, Kwan AL, Yanamoto H, Bennett JP, Kassell NF, Lee KS (1997) 
Differential hydroxylation of salicylate in core and penumbra regions during 
focal reversible cerebral ischemia. Stroke 28:2545-2551; discussion 2551-
2542. 



 116 

Soriano FX, Papadia S, Hofmann F, Hardingham NR, Bading H, Hardingham GE 
(2006) Preconditioning doses of NMDA promote neuroprotection by 
enhancing neuronal excitability. J Neurosci 26:4509-4518. 

Sperlagh B, Vizi ES, Wirkner K, Illes P (2006) P2X7 receptors in the nervous system. 
Prog Neurobiol 78:327-346. 

Sperlagh B, Zsilla G, Baranyi M, Illes P, Vizi ES (2007) Purinergic modulation of 
glutamate release under ischemic-like conditions in the hippocampus. 
Neuroscience 149:99-111. 

Sperlagh B, Kofalvi A, Deuchars J, Atkinson L, Milligan CJ, Buckley NJ, Vizi ES 
(2002) Involvement of P2X7 receptors in the regulation of neurotransmitter 
release in the rat hippocampus. J Neurochem 81:1196-1211. 

Squadrito GL, Pryor WA (1998) Oxidative chemistry of nitric oxide: the roles of 
superoxide, peroxynitrite, and carbon dioxide. Free Radic Biol Med 25:392-
403. 

Stafstrom CE (2007) Persistent sodium current and its role in epilepsy. Epilepsy Curr 
7:15-22. 

Stafstrom CE, Schwindt PC, Crill WE (1982) Negative slope conductance due to a 
persistent subthreshold sodium current in cat neocortical neurons in vitro. 
Brain Res 236:221-226. 

Stafstrom CE, Schwindt PC, Chubb MC, Crill WE (1985) Properties of persistent 
sodium conductance and calcium conductance of layer V neurons from cat 
sensorimotor cortex in vitro. J Neurophysiol 53:153-170. 

Starkov AA, Chinopoulos C, Fiskum G (2004) Mitochondrial calcium and oxidative 
stress as mediators of ischemic brain injury. Cell Calcium 36:257-264. 

Steinberg TH, Newman AS, Swanson JA, Silverstein SC (1987) Macrophages possess 
probenecid-inhibitable organic anion transporters that remove fluorescent dyes 
from the cytoplasmic matrix. J Cell Biol 105:2695-2702. 

Stork CJ, Li YV (2006) Intracellular zinc elevation measured with a "calcium-
specific" indicator during ischemia and reperfusion in rat hippocampus: a 
question on calcium overload. J Neurosci 26:10430-10437. 

Stuehr DJ, Santolini J, Wang ZQ, Wei CC, Adak S (2004) Update on mechanism and 
catalytic regulation in the NO synthases. J Biol Chem 279:36167-36170. 

Stys PK, Waxman SG, Ransom BR (1992) Ionic mechanisms of anoxic injury in 
mammalian CNS white matter: role of Na+ channels and Na(+)-Ca2+ 
exchanger. J Neurosci 12:430-439. 

Sugano T, Oshino N, Chance B (1974) Mitochondrial functions under hypoxic 
conditions. The steady states of cytochrome c reduction and of energy 
metabolism. Biochim Biophys Acta 347:340-358. 

Szabo C, Zingarelli B, O'Connor M, Salzman AL (1996) DNA strand breakage, 
activation of poly (ADP-ribose) synthetase, and cellular energy depletion are 
involved in the cytotoxicity of macrophages and smooth muscle cells exposed 
to peroxynitrite. Proc Natl Acad Sci U S A 93:1753-1758. 

Szent-Györgyi A (1928) Observations on the function of peroxidase systems and the 
chemistry of the adrenal cortex: Description of a new carbohydrate derivative. 
Biochem J 22:1387-1409. 

Takagi K, Ginsberg MD, Globus MY, Martinez E, Busto R (1994) Effect of 
hyperthermia on glutamate release in ischemic penumbra after middle cerebral 
artery occlusion in rats. Am J Physiol 267:H1770-1776. 



 117 

Tanaka E, Yamamoto S, Kudo Y, Mihara S, Higashi H (1997) Mechanisms 
underlying the rapid depolarization produced by deprivation of oxygen and 
glucose in rat hippocampal CA1 neurons in vitro. J Neurophysiol 78:891-902. 

Tauskela JS, Brunette E, Monette R, Comas T, Morley P (2003) Preconditioning of 
cortical neurons by oxygen-glucose deprivation: tolerance induction through 
abbreviated neurotoxic signaling. Am J Physiol Cell Physiol 285:C899-911. 

Taylor CP (1993) Na+ currents that fail to inactivate. Trends Neurosci 16:455-460. 
Taylor CP, Meldrum BS (1995) Na+ channels as targets for neuroprotective drugs. 

Trends Pharmacol Sci 16:309-316. 
Taylor CP, Weber ML, Gaughan CL, Lehning EJ, LoPachin RM (1999) 

Oxygen/glucose deprivation in hippocampal slices: altered intraneuronal 
elemental composition predicts structural and functional damage. J Neurosci 
19:619-629. 

Tazerart S, Vinay L, Brocard F (2008) The persistent sodium current generates 
pacemaker activities in the central pattern generator for locomotion and 
regulates the locomotor rhythm. J Neurosci 28:8577-8589. 

Thastrup O, Cullen PJ, Drobak BK, Hanley MR, Dawson AP (1990) Thapsigargin, a 
tumor promoter, discharges intracellular Ca2+ stores by specific inhibition of 
the endoplasmic reticulum Ca2(+)-ATPase. Proc Natl Acad Sci U S A 
87:2466-2470. 

Tian LM, Otoom S, Alkadhi KA (1995) Endogenous bursting due to altered sodium 
channel function in rat hippocampal CA1 neurons. Brain Res 680:164-172. 

Trepanier G, Furling D, Puymirat J, Mirault ME (1996) Immunocytochemical 
localization of seleno-glutathione peroxidase in the adult mouse brain. 
Neuroscience 75:231-243. 

Tretter L, Adam-Vizi V (1998) The neuroprotective drug vinpocetine prevents 
veratridine-induced [Na+]i and [Ca2+]i rise in synaptosomes. Neuroreport 
9:1849-1853. 

Tretter L, Adam-Vizi V (2002) Glutamate release by an Na+ load and oxidative stress 
in nerve terminals: relevance to ischemia/reperfusion. J Neurochem 83:855-
862. 

Tretter L, Adam-Vizi V (2004) Generation of reactive oxygen species in the reaction 
catalyzed by alpha-ketoglutarate dehydrogenase. J Neurosci 24:7771-7778. 

Tretter L, Sipos I, Adam-Vizi V (2004) Initiation of neuronal damage by complex I 
deficiency and oxidative stress in Parkinson's disease. Neurochem Res 29:569-
577. 

Trojanowski JQ (2003) Rotenone neurotoxicity: a new window on environmental 
causes of Parkinson's disease and related brain amyloidoses. Exp Neurol 
179:6-8. 

Tsukaguchi H, Tokui T, Mackenzie B, Berger UV, Chen XZ, Wang Y, Brubaker RF, 
Hediger MA (1999) A family of mammalian Na+-dependent L-ascorbic acid 
transporters. Nature 399:70-75. 

Turrens JF (2003) Mitochondrial formation of reactive oxygen species. J Physiol 
552:335-344. 

Turrens JF, Alexandre A, Lehninger AL (1985) Ubisemiquinone is the electron donor 
for superoxide formation by complex III of heart mitochondria. Arch Biochem 
Biophys 237:408-414. 

Tymianski M, Tator CH (1996) Normal and abnormal calcium homeostasis in 
neurons: a basis for the pathophysiology of traumatic and ischemic central 
nervous system injury. Neurosurgery 38:1176-1195. 



 118 

Tymianski M, Charlton MP, Carlen PL, Tator CH (1994) Properties of 
neuroprotective cell-permeant Ca2+ chelators: effects on [Ca2+]i and glutamate 
neurotoxicity in vitro. J Neurophysiol 72:1973-1992. 

Uchida K (1999) Current status of acrolein as a lipid peroxidation product. Trends 
Cardiovasc Med 9:109-113. 

Uchihashi Y, Bencsics A, Umeda E, Nakai T, Sato T, Vizi ES (1998) Na+ channel 
block prevents the ischemia-induced release of norepinephrine from spinal 
cord slices. Eur J Pharmacol 346:145-150. 

Uggeri J, Gatti R, Belletti S, Scandroglio R, Corradini R, Rotoli BM, Orlandini G 
(2004) Calcein-AM is a detector of intracellular oxidative activity. Histochem 
Cell Biol 122:499-505. 

Ulbricht W (1965) Voltage Clamp Studies of Veratridinized Frog Nodes. J Cell Comp 
Physiol 66:91-98. 

Ulbricht W (1998) Effects of veratridine on sodium currents and fluxes. Rev Physiol 
Biochem Pharmacol 133:1-54. 

Ulbricht W (2005) Sodium channel inactivation: molecular determinants and 
modulation. Physiol Rev 85:1271-1301. 

Urenjak J, Obrenovitch TP (1996) Pharmacological modulation of voltage-gated Na+ 
channels: a rational and effective strategy against ischemic brain damage. 
Pharmacol Rev 48:21-67. 

Vatassery GT (1996) Oxidation of vitamin E, vitamin C, and thiols in rat brain 
synaptosomes by peroxynitrite. Biochem Pharmacol 52:579-586. 

Verkhratsky A (2002) The endoplasmic reticulum and neuronal calcium signalling. 
Cell Calcium 32:393-404. 

Vizi ES, Sperlagh B (1999) Separation of carrier mediated and vesicular release of 
GABA from rat brain slices. Neurochem Int 34:407-413. 

Vizi ES, Mike A (2006) Nonsynaptic receptors for GABA and glutamate. Curr Top 
Med Chem 6:941-948. 

von Hanwehr R, Smith ML, Siesjo BK (1986) Extra- and intracellular pH during 
near-complete forebrain ischemia in the rat. J Neurochem 46:331-339. 

Vornov JJ, Park J, Thomas AG (1998) Regional vulnerability to endogenous and 
exogenous oxidative stress in organotypic hippocampal culture. Exp Neurol 
149:109-122. 

Wadiche JI, Kavanaugh MP (1998) Macroscopic and microscopic properties of a 
cloned glutamate transporter/chloride channel. J Neurosci 18:7650-7661. 

Wahl F, Obrenovitch TP, Hardy AM, Plotkine M, Boulu R, Symon L (1994) 
Extracellular glutamate during focal cerebral ischaemia in rats: time course 
and calcium dependency. J Neurochem 63:1003-1011. 

Wahlestedt C, Golanov E, Yamamoto S, Yee F, Ericson H, Yoo H, Inturrisi CE, Reis 
DJ (1993) Antisense oligodeoxynucleotides to NMDA-R1 receptor channel 
protect cortical neurons from excitotoxicity and reduce focal ischaemic 
infarctions. Nature 363:260-263. 

Wang H, Joseph JA (1999) Quantifying cellular oxidative stress by 
dichlorofluorescein assay using microplate reader. Free Radic Biol Med 
27:612-616. 

Wang J, Chambers G, Cottrell JE, Kass IS (2000) Differential fall in ATP accounts 
for effects of temperature on hypoxic damage in rat hippocampal slices. J 
Neurophysiol 83:3462-3472. 

Warner DS, Sheng H, Batinic-Haberle I (2004) Oxidants, antioxidants and the 
ischemic brain. J Exp Biol 207:3221-3231. 



 119 

Weisbrot-Lefkowitz M, Reuhl K, Perry B, Chan PH, Inouye M, Mirochnitchenko O 
(1998) Overexpression of human glutathione peroxidase protects transgenic 
mice against focal cerebral ischemia/reperfusion damage. Brain Res Mol Brain 
Res 53:333-338. 

Welch RW, Wang Y, Crossman A, Jr., Park JB, Kirk KL, Levine M (1995) 
Accumulation of vitamin C (ascorbate) and its oxidized metabolite 
dehydroascorbic acid occurs by separate mechanisms. J Biol Chem 
270:12584-12592. 

Wendland B, Schweizer FE, Ryan TA, Nakane M, Murad F, Scheller RH, Tsien RW 
(1994) Existence of nitric oxide synthase in rat hippocampal pyramidal cells. 
Proc Natl Acad Sci U S A 91:2151-2155. 

Werth JL, Thayer SA (1994) Mitochondria buffer physiological calcium loads in 
cultured rat dorsal root ganglion neurons. J Neurosci 14:348-356. 

Werth JL, Park TS, Silbergeld DL, Rothman SM (1998) Excitotoxic swelling occurs 
in oxygen and glucose deprived human cortical slices. Brain Res 782:248-254. 

White RJ, Reynolds IJ (1995) Mitochondria and Na+/Ca2+ exchange buffer glutamate-
induced calcium loads in cultured cortical neurons. J Neurosci 15:1318-1328. 

Wilde GJ, Pringle AK, Wright P, Iannotti F (1997) Differential vulnerability of the 
CA1 and CA3 subfields of the hippocampus to superoxide and hydroxyl 
radicals in vitro. J Neurochem 69:883-886. 

Willow M, Catterall WA (1982) Inhibition of binding of [3H]batrachotoxinin A 20-
alpha-benzoate to sodium channels by the anticonvulsant drugs 
diphenylhydantoin and carbamazepine. Mol Pharmacol 22:627-635. 

Willow M, Kuenzel EA, Catterall WA (1984) Inhibition of voltage-sensitive sodium 
channels in neuroblastoma cells and synaptosomes by the anticonvulsant drugs 
diphenylhydantoin and carbamazepine. Mol Pharmacol 25:228-234. 

Wilson RJ, Chersa T, Whelan PJ (2003) Tissue PO2 and the effects of hypoxia on the 
generation of locomotor-like activity in the in vitro spinal cord of the neonatal 
mouse. Neuroscience 117:183-196. 

Winterbourn CC (1979) Comparison of superoxide with other reducing agents in the 
biological production of hydroxyl radicals. Biochem J 182:625-628. 

Wolin MS (2000) Interactions of oxidants with vascular signaling systems. 
Arterioscler Thromb Vasc Biol 20:1430-1442. 

Worley PF, Baraban JM (1987) Site of anticonvulsant action on sodium channels: 
autoradiographic and electrophysiological studies in rat brain. Proc Natl Acad 
Sci U S A 84:3051-3055. 

Wu C, Luk WP, Gillis J, Skinner F, Zhang L (2005) Size does matter: generation of 
intrinsic network rhythms in thick mouse hippocampal slices. J Neurophysiol 
93:2302-2317. 

Yamakura T, Shimoji K (1999) Subunit- and site-specific pharmacology of the 
NMDA receptor channel. Prog Neurobiol 59:279-298. 

Yamamoto S, Tanaka E, Shoji Y, Kudo Y, Inokuchi H, Higashi H (1997) Factors that 
reverse the persistent depolarization produced by deprivation of oxygen and 
glucose in rat hippocampal CA1 neurons in vitro. J Neurophysiol 78:903-911. 

Yang G, Chan PH, Chen J, Carlson E, Chen SF, Weinstein P, Epstein CJ, Kamii H 
(1994) Human copper-zinc superoxide dismutase transgenic mice are highly 
resistant to reperfusion injury after focal cerebral ischemia. Stroke 25:165-
170. 



 120 

Yang GY, Chen SF, Kinouchi H, Chan PH, Weinstein PR (1992) Edema, cation 
content, and ATPase activity after middle cerebral artery occlusion in rats. 
Stroke 23:1331-1336. 

Yao H, Gu XQ, Haddad GG (2003) The role of HCO3(-)-dependent mechanisms in 
pHi regulation during O2 deprivation. Neuroscience 117:29-35. 

Yoshida T, Limmroth V, Irikura K, Moskowitz MA (1994) The NOS inhibitor, 7-
nitroindazole, decreases focal infarct volume but not the response to topical 
acetylcholine in pial vessels. J Cereb Blood Flow Metab 14:924-929. 

Youssef FF, Hormuzdi SG, Irving AJ, Frenguelli BG (2007) Cannabinoid modulation 
of neuronal function after oxygen/glucose deprivation in area CA1 of the rat 
hippocampus. Neuropharmacology 52:1327-1335. 

Zelles T, Boyd JD, Hardy AB, Delaney KR (2006) Branch-specific Ca2+ influx from 
Na+-dependent dendritic spikes in olfactory granule cells. J Neurosci 26:30-
40. 

Zelles T, Franklin L, Koncz I, Lendvai B, Zsilla G (2001) The nootropic drug 
vinpocetine inhibits veratridine-induced [Ca2+]i increase in rat hippocampal 
CA1 pyramidal cells. Neurochem Res 26:1095-1100. 

Zhang J, Dawson VL, Dawson TM, Snyder SH (1994) Nitric oxide activation of 
poly(ADP-ribose) synthetase in neurotoxicity. Science 263:687-689. 

Zhang Y, Lipton P (1999) Cytosolic Ca2+ changes during in vitro ischemia in rat 
hippocampal slices: major roles for glutamate and Na+-dependent Ca2+ release 
from mitochondria. J Neurosci 19:3307-3315. 



 121 

 

12.  Saját publikációk jegyzéke  

12.1. Disszertációhoz kapcsolódó közlemények 

 
1. Fekete A., Vizi E. S., Kovacs K. J., Lendvai B. and Zelles T. (2008) Layer-

specific differences in reactive oxygen species levels after oxygen-glucose 

deprivation in acute hippocampal slices. Free Radic Biol Med 44, 1010-1022. 

2. Milusheva E., Baranyi M., Kittel A., Fekete A., Zelles T., Vizi E. S. and 

Sperlagh B. (2008) Modulation of dopaminergic neurotransmission in rat 

striatum upon in vitro and in vivo diclofenac treatment. J Neurochem 105, 

360-368. 

3. Fekete A., Franklin L., IkemotoT., Rózsa B., Lendvai B., Vizi E. S., Zelles T. 

Mechanism of the persistent sodium current activator veratridine-evoked Ca2+ 

elevation: implication for epilepsy. (revízió alatt) 

 

12.2. Disszertációtól független közlemények 

1. Halmos G., Horvath T., Polony G., Fekete A., Kittel A., Vizi E. S., van der 

Laan B. F., Zelles T. and Lendvai B. (2008) The role of N-methyl-d-aspartate 

receptors and nitric oxide in cochlear dopamine release. Neuroscience 154, 

796-803.



 122 

 

13.  Köszönetnyilvánítás 

Mindenekelıtt köszönettel tartozom Vizi E. Szilveszter Professzor Úrnak, hogy 

lehetıséget biztosított, hogy az általa teremtett tudományos iskolában kezdhessem 

meg pályámat és jussak fel a tudományos élet elsı lépcsıfokára. 

Köszönöm témavezetımnek, mesteremnek, Dr. Zelles Tibornak a sok éves szakmai és 

emberi iránymutatást, példaadást, melyek a tudományos kutatás, a munkahely 

útvesztıiben segítségemre voltak és azt a szakmai szabadságot, amely szükséges a 

tudományos munka élvezetéhez. 

Köszönöm Dr. Zsilla Gabriellának a Farmakológia Osztály zökkenımentes 

mőködéséért végzett fáradtságos munkáját, a közös ügyeinkért való harcos kiállását és 

a személyes támogatását. 

Köszönöm Dr. Lendvai Balázsnak a technikai és elméleti tanácsokat, a Farmakológia 

Osztály mőködtetését. 

Köszönöm Dr. Barth Albert és Szabó Szilárd kollégáimnak az önzetlen technikai 

segítségnyújtást és tanácsadást, köszönöm, hogy barátok voltak a munkában. 

Köszönöm Dr. Mike Árpádnak, Károly Róbertnek és Dr. Lenkey Nórának a közösen 

eltöltött idıt. 

Köszönettel tartozom kollaborátorainknak Baranyi Máriának, Dr. Kittel Ágnesnek, 

Dr. Kovács Krisztinának, Dr. Rózsa Balázsnak és Dr. Sperlágh Beátának a közös 

munkáért. 

Köszönöm szerelmemnek a türelmet és az inspirálást, hogy társ és barát volt, ami 

hozzásegített, hogy munkám során a minıség és az idı összhangjának optimumát 

megtaláljam. 

Köszönöm családomnak a türelmet, az anyagi biztonságot és a szabadságot, melyet 

választásaimnál biztosított. 

Köszönöm barátaimnak a munkaőzı sportban, utazásban, bulizásban eltöltött órákat, a 

kiállást jó döntéseim mellett és a kemény kritikát a rosszakkal szemben. 

 


