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1. Bevezetés 

Doktori disszertációm az agyi ischémia korai, celluláris patomechanizmusával 
kapcsolatos eredményeinket taglalja. A kórkép klinikumban használt elnevezése 
stroke. 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 részesül.  

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. Ezért a stroke 
átmeneti vagy tartós neurológiai eltéréseket, testi fogyatékosságot vagy akár halált is 
okozhat (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. 
Rizikó tényezıi közé olyan népbetegségek tartoznak, mint a magas vérnyomás, 
cukorbetegség, magas koleszterin szint, elhízás, alkoholizmus, dohányzás, pitvar 
fibrilláció. 
 

2. Célkitőzés 

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+ ([Na+]i) és Ca2+ ([Ca2+]i) 
koncentrációt és reaktív oxigén származék (ROS) szint - tér- és idıbeli változásait. A 
kísérleteket patkány hippokampusz szeleteken végeztük, mert 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 (gyrus dentatus - 
DG), ami jó lehetıséget biztosít az egyes patológiai tényezık szinkron vizsgálatára, 
így az ischémia mechanizmusának pontosabb megértésére. 

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

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, Na+-Ca2+ kicserélı 
(NCX)), változásaik egymást és az ischémia károsító hatását is befolyásolják. 
Azonban a megemelkedett INa,P és a Ca2+ homeosztázis közötti specifikus és 
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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, amit korábban még senki nem végezte el.  

Azért, hogy az ischémia/hypoxia hatására megemelkedı INa,P-nak az [Ca2+]i-ra 
kifejtett hatását modellezzük és vizsgálhassuk, szeleteinket a INa,P aktivátor 
vegyülettel, a veratridinnel perfundáltuk. A veratridin a VGSC 2-es neurotoxin 
receptor kötıhelyén keresztül fejti ki hatását, amely kötıhely támadáspontja néhány, 
in vitro és in vivo ischémiában is védı hatású antiepileptikumnak (carbamazepin, 
phenytoin). A veratridin az [Na+]i növekedését okozza és toxikus, mind idegsejt 
tenyészeten, mind hippokampusz szeletben. 

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. 

2.2. Az ischémiás excitotoxicitás következtében létrejövı ROS képzıdés tér- 

és idıbeliségének vizsgálata 

Egyre több adat győlik össze az oxidatív/nitrozatív stressz (ROS/RNS; reaktív 
oxigén és nitrogén származék) szerteágazó károsító hatásairól, de pontos szerepük az 
egyes neurodegeneratív betegségek patomechanizmusában még nem teljesen 
tisztázott. A hatások megértését megnehezíti, 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.  

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, amelyek a régiók 
ROS semlegesítı kapacitásának vagy az exogén (vizsgáló által bejuttatott) ROS 
képzık károsító hatásának eltérését mutatják ki. 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 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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3. Módszerek 

3.1. Az akut hippokampusz és striátum szelet 

Az akut hippokampusz szeleteket 16-21 napos, az akut striátum szeleteket 280-
320 g-os hím, Wistar patkányokból készítettük. Dekapitálást követıen az agyat hőtött 
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 buborékoltattunk. 250-300 µM vastag transzverzális szeleteket szeltünk 
(Vibratome 1000). A szeleteket 95 % O2 + 5 % CO2-dal buborékoltatott mesterséges 
cerebrospinális folyadékban (ACSF; összetétel mM-ban: NaCl, 126; KCl, 2,5; 
NaHCO3, 26; CaCl2, 2; MgCl2, 2; NaH2PO4, 1,25; glükóz, 10; pH = 7,4) tartottuk. 

3.2. Az in vitro ischémia modellek 

Kétféle modellt alkalmaztunk: 1. 10 µM veratridint adtunk 1 percig, 
szobahımérsékleten (2 ml/perc), 2. 36oC-on, 10 perc oxigén és glükóz megvonást 
(OGD) alkalmaztunk (3,5 ml/perc), melyet 95 % N2 + 5 % CO2-dal buborékoltattuk, 
glükóz tartalmát szacharózra (10 mM) cseréltük. Az ACSF O2 tenziója 36oC-on 722 
Hgmm volt a perfúziós kamrában, míg az OGD-é 52 Hgmm (ISO2; Oxygen Meter; 
World Precision Instruments).  

3.3. Az intracelluláris Ca2+ koncentráció mérése 

A hippokampusz szeleteket 0,025 % (g/v%) Pluronic F127-et tartalmazó ACSF-
ben, szobahımérsékleten töltöttük (50 perc, 5 µM) fura2/AM-mel.  

A szeleteket az Olympus BX50WI mikroszkóp tárgyasztalán (Gibraltar BX1, 
Burleigh), a kísérleti kamrában, folyamatos ACSF perfúzió (CdCl2 tartalmú 
oldatokból kihagytuk a NaH2PO4-ot) mellett, 40X-es vízimmerziós objektívvel 
(Olympus) vizsgáltuk. A festéket 340 ± 5 és 380 ± 5 nm-en gerjesztettük (T.I.L.L. 
Polychrome II monokromátor). Az emittált fényt (510 ± 20 nm) hőtött CCD 
kamerával detektáltuk (Photometrics Quantix). A jelintenzitásokat a háttér értékeivel 
korrigáltuk. Az [Ca2+]i-t a kísérletet követıen számoltuk: [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 
intenzitások a 380 nm-es gerjesztést követıen 0 mM és festéket szaturáló Ca2+ 
koncentráció mellett. Kd, Fmax380/Fmin380, Rmin, Rmax kalibráció eredményei voltak. 

A CA1 piramissejtek fura2 dextrán töltése céljából üveg mikropipettákat húztunk 
(Sutter Instrument, P-87). A fura2 dextrant BSA-ban (1,5 %) feloldottuk, majd 
beszárítottuk. A töltés napján a mikropipetták hegyét a desztillált vízben feloldott 
fura2 dextrán BSA keverékbe mártottuk. A pipetta hegyét az akut hippokampusz 
szelet CA1 stratum radiatum rétegébe szúrtuk. A sejtek szobahımérsékleten, 60 
percig töltıdtek. A festéket 340 ± 5 és 380 ± 5 nm-en gerjesztettük; az emittált fényt 
510 ± 20 nm-en detektáltuk. 

3.4. Az intracelluláris Na+ koncentráció mérése 

Az akut hippokampusz szeleteket szobahımérsékleten SBFI/AM-mel töltöttük (60 
perc, 10 µM), majd 90 percig deészterifikáltuk. A töltı oldat 0,05 % (g/v%) Pluronic 
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F127-et tartalmazott. A CA1 piramissejteket 365 ± 5 nm gerjesztettük, ott ahol a 0 és 
130 mM [Na+]i mellett mért gerjesztési spektrumok hányadosa a legnagyobb (a teljes 
spektrumban fluoreszcencia csökkenés látható az [Na+]i növekedésével 
párhuzamosan). Az emittált fényt 510 ± 20 nm-en detektáltuk. A sejtek 
fluoreszcenciáját a háttér levonással és exponenciális illesztéssel (fakulás) korrigáltuk. 
Az [Na+]i-t a kísérletet követıen számoltuk: [Na+]i = Kd x (F - Fmin) / (Fmax - F), 
amelyben F az aktuális emisszió. Fmax-t és Fmin-t minden kísérletet követı, in situ 
kalibráció eredménye. 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 nagy 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) kalibráció során, az akut hippokampusz 
szelet CA1 piramissejtjeiben határoztuk meg. 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. Az elektromos téringerléseket a platina elektródák segítségével váltottuk 
ki (10 Hz, 50 sokk, 45 V/cm). 

3.5. Elektrofiziológiai mérések 

A CA1 piramissejtek egészsejtes áramzár elvezetése céljából az 5-9 MΩ-os, 
boroszilikát alapú patch pipettákat (1,2 mm külsı átmérı; Harvard Instruments, 
March-Hugstetten, Németország) 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). Az adat rögzítést és elemzést a pClamp8 szoftver 
(Axon Instruments, Foster City, CA, USA) segítségével végeztük. 

3.6. Az intracelluláris ROS mérése 

A CM-H2DCFDA-t (50 µg) 10 µl DMSO-ban oldottuk be. A szeleteket 25oC-on 
töltöttük (45 µM CM-H2DCFDA, 45 perc, ACSF), 0,005 % (g/v%) Pluronic F127 
jelenlétében, majd ACSF-ben 30 percig deacetiláltuk. A festék retencióját 5 mM 
probeneciddel (szerves anion transzporter gátló) fokoztuk. A szeleteket perfúziós 
kamrában (3,5 ml/perc) 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. A gerjesztést minimalizáltuk és vörös 
szőrıt (RG665; Schott Filter Glass) helyeztünk a kondenzor fölé. A képkészítés 
frekvenciája mindig 6/perc volt, az expozíciós idıt nem 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 rétegek fluoreszcencia értékeit 
korrigáltuk a töltetlen szeletek megfelelı rétegeiben végzett identikus kísérletek 
átlagos autofluoreszcencia intenzitásával (OGD, n = 6; OGD+ATZ+MS, n = 5).  

Az O2˙
- intracelluláris képzıdését a hidroetidinnel (HEt) mértük. Az akut striátum 

szeleteket szobahımérsékleten töltöttük (25 perc, 60 µM), majd 495 ± 5 nm-es 
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fénnyel gerjesztettük. Az emittált fényt 605 ± 37,5 nm-en detektáltuk 10X-es objektív 
és a fent leírt imaging rendszer segítségével.  

3.7. A szöveti duzzadás mérése 

Az ischémia a sejtek duzzadását okozza, ami az intracelluláris festékek 
hígulásával, a fluoreszcencia intenzitásának csökkenésével jár. 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 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. A mérés során derékszögő ROI-kat („regions of interest”, intenzitás mérésre 
kijelölt terület) rajzoltunk a rétegek fölé 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) ugyanannyinak tekintettük, mint az y tengelyen mértet. 
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). Az adott réteg relatív 
duzzadás értékének a szorzása a megfelelı réteg aktuális, normalizált fluoreszcencia 
értékével megadja a duzzadással korrigált CM-H2DCFDA fluoreszcencia értékeket.  

3.8. A CM-H2DCFDA festék fluoreszcenciájának pH-érzékenysége 

A CM-H2DCFDA-t NaOH-dal deacetiláltuk és a festék fluoreszcenciáját 
vizsgáltuk különbözı pH-jú pufferekben (MOPS: 7,1; 6,7; 6,4; acetát: 4,8; pufferek 
összetétele mM-ban: NaCl: 142; KCl: 2.5; CaCl2: 2; MgCl2: 2; NaH2PO4: 1.25; 
glükóz: 10; MOPS vagy acetát, 10).  

3.9. Az sejtek életképességének mérése 

10 perc OGD-t és reoxigenizációt követıen a szeleteket fixáltuk (4 % 
paraformaldehid, 0,1 M foszfát puffer) és 30 percig töltöttük propidium jodiddal (PI, 
1,5 µM). A szeleteket 535 ± 25 nm-en gerjesztettük. A képeket SPOT RT Color 
kamerával (Diagnostic Instruments) rögzítettük Nikon Eclipse E600-as mikroszkópra 
szerelt 2X-es objektíven (Nikon) keresztül, majd a szeleteket 5 percig 
permeabilizáltuk metanollal (99,8%) és újratöltöttük PI-dal (maximális károsodása). 
A kontroll kísérleteket párhuzamosan végeztük. 

3.10. Az adatfeldolgozás és a statisztika 

Veratridin: Az [Ca2+]i, az [Na+]i és a membrán potenciál mérése során a kísérleti 
elemszám (n) megadja a sejtek, a szeletek és az állatok számát is (n = sejt/szelet/állat).  

OGD-Ca2+: Az [Ca2+]i-t a fura2 hányadossal (ratio = I340nm / I380nm) jellemeztük. A 
n a sejtek számát mutatja. Minden kísérleti csoportban az eredmények legalább négy 
állatból származnak. 

OGD-ROS: A kísérleti görbéket autofluoreszcencia korrekciót követıen az 
alapvonalhoz illesztett exponenciálissal is korrigáltuk. A n a szeletek és az állatok 
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számát is mutatja. Statisztikai elemzést az OGD 7. (OGD fázis) és a reoxigenizáció 
10. percében (reoxigenizációs fázis) végeztünk.  

Az adatokat az átlag ± átlag hibája formában adtuk meg. A statisztikai 
összehasonlításhoz egy-szempontos ANOVA-t és Dunnett post-hoc tesztet 
alkalmaztunk. Ha ettıl eltértünk azt a szövegben jeleztük. A szignifikáns különbséget 
állapítottunk meg, ha p<0,05. (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001). 

 

4. Eredmények 

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

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

A veratridin (10 µM, 1 perc) az akut hippokampusz szeletek CA1 
piramissejtjeiben kétfázisú Ca2+ növekedést okozott. Az elsı Ca2+ csúcs kisebb volt 
(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. A nyugalmi [Ca2+]i-ja 56,8 ± 3,9 nM (n=182/71/54) volt. 
A Ca2+-mentes közeg a Ca2+ választ eltörölte, vagyis az extracelluláris térbıl 
származott (p<0,05; kétmintás t-próba; n=8/5/5). 

Korábban publikált eredményeink szerint 1 µM TTX (VGSC-k szelektív gátlója), 
gátolta az [Ca2+]i növekedést. Mivel a TTX gátol minden direkt és indirekt aktivitást, 
ezért az indirekt hatások elkülönítése érdekében gátoltuk az excitátoros glutamát 
bemeneteket. Az AP-5 (50 µM, NMDA-R gátló) és a CNQX (30 µM, AMPA/kainát 
receptor gátló) együttes adása nem befolyásolta 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).  

4.1.2. A veratridin akciós potenciál tüzelést vált ki és depolarizál 

A CA1 piramissejtek nyugalmi membrán potenciálja -64,0 ± 3,9 mV volt 
(n=7/7/5). A veratridin (10 µM, 1 perc) depolarizációt (-56,6 ± 2,8 mV ) és nagy 
frekvenciás akciós potenciál sorozatot váltott ki (33,0 ± 4,9 Hz az 1. másodpercben). 
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 lecsökkent (9,0 ± 2,4 Hz; P1, 10. másodperc, az elsı [Ca2+]i 
csúcs átlagos idıpontja). A depolarizációs plató 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. 

4.1.3. A veratridin perzisztens Na+ beáramlást hoz létre 

Az elektromos téringerlés az ingerlés erısségétıl és TTX-tıl függı Na+ csúcsokat 
váltott ki a CA1 piramissejteken. Ezzel szemben a veratridin (10 µM, 1 perc) 
egyfázisú, tartós és nagyfokú [Na+]i növekedést (perzisztens Na+ beáramlás; 
csúcs=39,7 ± 8,6 mM; n=14/6/4) váltott ki, amely lassan tért vissza az alapvonalra. A 
nyugalmi [Na+]i 7,3 ± 1,3 mM volt. 
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4.1.4. A veratridin által okozott Ca2+ beáramlás komponensei 

Feltételeztük, hogy a depolarizáció és akciós potenciál sorozat megnyitotta a 
VGCC-kat. A nem szelektív VGCC blokkoló CdCl2 (100 µM) gátolta az elsı csúcsot 
(csúcs1=28,8 ± 6,6 nM vs. veratridin önmagában; p<0,001; n=26/9/4). A CdCl2 
második Ca2+ csúcsra kifejtett hatását a mi rendszerünkben nem lehet megmérni, mert 
a VGCC-k nyitását követıen a Cd2+ beáramlik a sejtekbe és a fura2-höz kötve 
megnöveli fluoreszcencia hányadost. Az összes VGCC-t gátoló, de fura2-vel 
reakcióba nem lépı koktéllal igazoltuk szerepüket a második csúcsban is. 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. 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). 

A veratridin adást követı [Na+]i növekedés (32,5 mM ± 8,57 mM) arra ösztönzött 
minket, hogy megvizsgáljuk a NCX szerepét a Ca2+ válaszban. A NCX gátló KB-
R7943 (10 µM) nem gátolta az elsı csúcsot (csúcs1=169,8 ± 17,2 nM vs. veratridin 
önmagában; p>0,05; n=28/8/6), míg a másodikat lecsökkentette (csúcs2=265,0 ± 38,4 
nM vs. veratridin önmagában; p<0,01; n=28/8/6). Ez jól mutatja a NCX szerepét a 
Ca2+ válaszban. A NCX szerepének további igazolása érdekében kiszámoltuk nagy 
idıbeli felbontással a NCX-re ható elektrokémiai hajtóerıt (ENCX). A nyugalmi ENCX -
30,22 mV volt és a veratridine válasz kezdetét követı 5. másodpercig a negatív 
tartományban maradt (elıreható mőködés). A veratridin válasz 5. másodpercében az 
ENXC meghaladta a nulla szintet és 0,99 mV-ig nıtt. A veratridin válasz 5. másodperce 
után, vagyis mind az elsı, mind a második Ca2+ csúcs átlagos idıpontjában, az ENXC 
értéke folyamatosan a pozitív tartományban tartózkodott (megfordult mőködés). 
Eredményeink igazolják, hogy egy 5 másodpercig tartó akciós potenciál tüzelés képes 
megfordítani az elektrokémiai hajtóerıt és a NCX mőködését. A Ca2+ válasz elsı 
csúcsa alatti kétirányú NCX mőködés magyarázza a KB-R7943 elsı csúcs alatti 
hatástalanságát. A második csúcs alatti tartósan megfordult NCX mőködés megerısíti 
a KB-R7943 gátló hatást. 

A mitokondriumok szerepét kétféle módon igazoltuk. Elıször a mitokondriális 
protonofór CCCP-vel (1 µM) gátoltuk a ıket. A CCCP depolarizálja a 
mitokondriumokat, így meggátolja a Ca2+-ok szekvesztrációját. A CCCP 
megszőntette a veratridin válasz kétcsúcsú karakterét létrehozva egy egyfázisú, plató 
típusú [Ca2+]i növekedést. Az [Ca2+]i csúcsok szignifikánsan megnıttek, 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). 
Másik megközelítésként a mitokondriális Ca2+ felszabadítást gátoltuk specifikusan a 
mitokondriális NCX (CGP-37157; 10 µM) és a mPTP (ciklosporin A, CsA; 1 µM;) 
gátlással, ami nem hatott az elsı csúcsra (csúcs1=220,9 ± 27,3 nM vs. veratridin 
önmagában; p>0,05; n=25/11/6), de a második csúcsot lecsökkentette (csúcs2=286,6 ± 
43,1 nM vs. veratridin önmagában; p<0,05; n=25/11/6). 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 szekvesztráció 
még mindig meghaladja a mitokondriális Ca2+ felszabadítást a mi kísérleti 
körülményeink között. 

Az ER szintén módosíthatja a veratridin által kiváltott [Ca2+]i növekedést a 
membránján keresztül megvalósuló Ca2+-indukálta Ca2+ felszabadulás (CICR) 
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segítségével. A CICR fı meghatározója az ER Ca2+ raktárainak töltöttségi állapota. 
Az üres ER Ca2+ raktárak megakadályozzák a CICR részvételét az [Ca2+]i 
növekedésben. Kiürítésének módja az ER Ca2+-ATPázának gátlása. Az ER Ca2+-
ATPázt thapsigarginnal (1 µM) gátoltuk. 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), ami az ER szerepe ellen szól.  

4.2.  Az intracelluláris ROS és az ischémiás excitotoxicitás kapcsolata 

4.2.1. Az OGD, mint az ischémia in vitro modellje 

Beállítottuk az OGD-t, egy olyan in vitro ischémia modellt, mely in vitro 
körülmények között jól utánozza az ischémiára jellemzı elsıdleges energia 
utánpótlási zavart. Megvizsgáltuk a citoszólikus Ca2+ szint változást, mert ismert, 
hogy ischémia hatására megnı. A CA1 piramissejtek 10 perc OGD hatására, 36oC-on 
kétfázisú Ca2+ szint növekedéssel válaszoltak. A Ca2+ választ szignifikánsan gátolta a 
hipotermia (32oC), az extracelluláris Ca2+ megvonása és a TTX (0,3 µM) perfúziója. 
Ez igazolja, hogy rendszerünkben az OGD hatásos in vitro ischémia modell. 

4.2.2. Nagy tér- és idıbeli felbontású ROS mérés akut agyszeletben 

Akut agyszeletben, hasonló tér- és idıbeli felbontással még nem vizsgálták az 
ischémiás ROS szint változását, ezért feladatunk volt a módszer beállítása, a CM-
H2DCFDA tulajdonságainak tesztelése. 

A festék fény hatására könnyen oxidálódik, ezért a gerjesztési intenzitást 
minimalizáltuk és a szelet vizualizációja során vörös szőrıt alkalmaztunk. A 
képkészítés frekvenciája mindig 6/perc volt, az expozíciós idıt a kísérlet során nem 
változtattuk. Így a festék minimális fotooxidációs károsodása mellett a mérés idıbeli 
felbontása megfelelı volt. 

A fluoreszcein alapú festékekre (pl. CM-H2DCFDA) jellemzı lehet a savas pH 
melletti kioltódás (fluoreszceinre vonatkozó pKa=6,4). Ezért megmértük a CM-DCF 
pH függı fluoreszcencia változását különbözı pufferekben. Azonban nem találtunk 
kioltódást 7,1-6,4-es pH tartományban (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). Az eredmény egybevág a 
klórozott fluoreszcein származékok (pl. CM-H2DCFDA) alacsonyabb pKa értékével 
(pKa=4,8). 

A CM-H2DCFDA-val töltött, akut hippokampusz szeletek fluoreszcencia 
csökkenést mutattak 36oC-on. A szerves anion transzporterek gátlásával (probenecid, 
5 mM) sikeresen megelıztük a festék kifolyásból eredı fluoreszcencia csökkenést.  

Az akut hippokampusz szeletek töltöttségi állapotát és preparátumunkban a CM-
H2DCFDA ROS érzékenységét H2O2 és SNP perfúzióval ellenıriztük. Mindkét 
vegyület megnövelte a fluoreszcenciát mindegyik hippokampusz rétegben igazolva 
azok megfelelı töltöttségi állapotát. Az SNP hatása jóval nagyobb volt, vagyis az 
SNP jelenlétében a CM-H2DCFDA hatékonyabban alakult át oxidált fluoreszcens 
molekulává. Az SNP hatásának a magyarázata, hogy az SNP biológiai rendszerekben 
nemcsak nitrogén monoxid (NO˙) donor, hanem szuperoxidot (O2˙

-) is termel, és a 
belılük képzıdı ONOO- képes oxidálni és fluoreszcens vegyületté alakítani a NO˙-ra, 
és a O2˙

--ra nem érzékeny CM-H2DCFDA-t. 
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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. 

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

hippokampusz szeletekben 

A CM-H2DCFDA töltött hippokampusz szeletek CA1 és DG rétegeinek a 
fluoreszcenciáját mértük. 10 perc OGDt alkalmaztunk in vitro ischémia modellként. 
Körülbelül 4 perc OGD-t követıen fluoreszcencia csökkenés következett be mindkét 
régió mindegyik rétegében. A reoxigenizáció kezdetén a fluoreszcencia növekedésnek 
indult a CA1 mindegyik és a DG SM rétegében. Ezzel szemben a DG SG rétegében a 
jel intenzitás tovább csökkent. 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. 

Mi lehet a magyarázata az egyes rétegek fent leírt fluoreszcencia csökkenésének? 
Az ischémia a sejtek duzzadását okozza, ami az intracelluláris festék hígulásán 
keresztül a fluoreszcencia intenzitás csökkenésével jár. Megvizsgáltuk, hogy az OGD 
hogyan befolyásolja az egyes hippokampusz rétegek térfogatát (V), hogy kizárjuk 
régió specifikus ROS hatások helytelen magyarázatát. A ROS mérésre használt kilenc 
szeletbıl 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 közötti relatív 
térfogat változást, majd abból a duzzadást. 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. Az egyes rétegekben, a reoxigenizáció 10. percében mért, 
normalizált fluoreszcencia értékek és az egyes rétegekre jellemzı átlagos relatív 
térfogat változások összeszorzása megadja az alapvonalhoz viszonyított, duzzadástól 
mentesített ROS szint változásokat. Eszerint az OGD és a reoxigenizáció 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. A duzzadás korrekciót elvégezve megállapíthatjuk, hogy az OGD hatására 
kialakuló, réteg specifikus különbségeket, nem a duzzadás okozza, azok valós ROS 
szint különbségek. 

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 a kísérlet idıtartama alatt (p>0,05, n=2-
5), ezért fluoreszcenciájuk duzzadással történı korrekcióját nem végeztük el. 

A intracelluláris savanyodás nem lehetett a fluoreszcencia jel csökkenésének az 
oka, mert a 7,1-6,4-es pH tartományban, mely az akut hippokampusz szeletben az 
OGD által kiváltott pHi (intracelluláris pH) változások tartománya, nincs festék 
fluoreszcencia kioltódás. 

4.2.4. Az OGD nem okoz mérhetı sejthalált a kísérlet idıtartama alatt 

Az ischémia a idegsejtek pusztulást okozhatja, ezért ellenıriztük, hogy az általunk 
alkalmazott OGD és reoxigenizáció befolyásolja-e az egyes hippokampusz rétegek 
életképességet. A 10 perc OGD és az azt követı reoxigenizáció (kísérleteink 
idıablaka; n=4) nem okozott mérhetı sejtkárosodást a kontrollhoz képest (n=4). 
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4.2.5. Az antioxidáns enzimek az OGD fázis alatt semlegesítik a ROS-t 

A ROS semlegesítı enzim rendszer hatásának és az OGD által okozott ROS 
képzıdésnek a kimutatása céljából legátoltuk a katalázt és a glutation peroxidázt. Az 
enzim gátlók jelenlétében (ATZ, 10 mM és MS, 10 mM) a fluoreszcencia az összes 
rétegben, rögtön az OGD kezdetét követıen növekedésnek indult, azonban az enzim 
gátlók a reoxigenizációs fázisban hatástalanok voltak (n=6). 

4.2.6. Az OGD által képzett ROS NMDA receptor és NOS függı 

Az excitotoxicitás részt vesz az ischémiás kaszkád elindításában, ami magába 
foglalja a fokozott glutamát felszabadulást, az NMDA-R-on keresztüli ROS 
képzıdést, a O2˙

- felszabadulást a mitokondriumokból, a nitrogén monoxide szintáz 
(NOS) aktivációját. A képzıdı O2˙

- és NO˙ találkozásakor az erısen reaktív, a CM-
H2DCFDA-t erısen oxidálni képes ONOO- képzıdik.  

A szeleteinkben mind az AP-5 (50 µM; n=6), mind az L-NAME (100 µM; a nem 
specifikus NOS gátló; n=7) az OGD által kiváltott fluoreszcencia növekedés gátlását 
okozta a reoxigenizációs fázisban az CA1 összes és a DG SM rétegében, míg a DG 
SG rétegében nem volt hatásuk. Az enzim gátlók jelenlétében, OGD alatt bekövetkezı 
ROS képzıdést az AP-5 (n=5) és az L-NAME (n=5) a CA1 fısejt rétegében kivédte, 
azonban a DG fısejt rétegében hatástalan volt. Reoxigenizáció alatt, ATZ+MS 
jelenlétében az AP-5 és az L-NAME az elıbbiekhez hasonlóan gátolt a CA1 SP-ben, 
de nem mutatott szignifikáns gátlást a DG SG-ban. A D-NAME (100 µM; L-NAME 
hatástalan izomerje; n=4) hatástalan volt. 

A neuronális NOS szelektív gátlása céljából a szeleteket TRIM-mel (100 µM; 
n=4) kezeltük. A TRIM-nek a neuronális NOS-ra vonatkozó IC50 értéke 28,2 µM, míg 
az endoteliális NOS-ra vonatkozó 1057,5 µM. A TRIM-nek szignifikáns hatása csak a 
CA1 SR-ban és SL-ban volt. 

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

A mitokondriális komplex I gátló rotenonnak (5 µM; in vitro Parkinson-kór 
modell) az intracelluláris ROS képzı hatását vizsgáltuk akut striátum szeletben. A 
rotenonnak (n=3) és oldószerének, a DMSO-nak (0,01 %; n=3) nem volt hatása a 
fıleg ONOO--re érzékeny CM-H2DCFDA fluoreszcenciára. Azonban a rotenon 
megnövelte a O2˙

- szelektív festék, a HEt fluoreszcenciáját (n=3), míg a DMSO 
hatástalan volt (n=2). Eredményeink szerint a Parkinson-kór rotenon modelljében O2˙

- 
képzıdés történik, ONOO- képzıdést azonban nem tudtunk kimutatni. 

 

5. 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. 
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3. A nem inaktiválódó feszültség-függı Na+ csatornák által aktivált perzisztens 
Na+ áram és az [Ca2+]i növekedés kapcsolatát ilyen komplex módon még nem 
vizsgálták. Felderítettük a veratridin által kiváltott kétfázisú [Ca2+]i növekedés 
forrásait és leírtuk azok aktiválódását az idı függvényében. A Ca2+ válasz 
összetevıi a feszültség-függı Ca2+ csatornák, a plazma membrán Na+-Ca2+ 
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 [Ca2+]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: 

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 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. 

7. 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.  

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. 
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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 következtetéseket vonhatjuk le: 

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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