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A neurodegeneratív betegségek kialakulására vonatkozóan értékes információt szolgáltat a 
neurotoxikus vegyületek hatásmechanizmusának elemzése. Az 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-
tetrahidro-piridin (MPTP) és a metamfetamin (METH) a dopamin-tartalmú idegsejteket 
károsítják, míg az N-(2-kloroetil)-N-etil-2-bromobenzil-amin (DSP-4) szelektív noradrenerg 
neuronkárosodást vált ki. Ezekkel a vegyületekkel végzett korábbi vizsgálatok felvetik annak 
a lehetőségét, hogy a reaktív nitrogén és oxigén gyökök fontos szerepet játszanak a 
neurotoxikus hatás kialakulásában.  
Vizsgálatainkban arra kerestünk választ, hogy a nitrogén-oxid szintáz (NOS) enzim 
aktivitásának megváltozása szerepet játszik-e a neurotoxikus hatás kialakulásában? Másrészt 
vizsgáltuk azt is, hogy a piridin dinukleotidok szintje megváltozik-e a neurotoxikus 
vegyületek adását követően, hozzájárulva ezzel a sejt normális redox állapotának 
megváltozásához, érzékennyé téve a sejtet a káros hatásokkal szemben. 
Megállapítottuk, hogy MPTP hatására a NOS aktivitása átmenetileg növekszik egér 
striatumban, míg a hippocampusban csökkent enzimaktivitást tapasztaltunk. Valószínűsíthető, 
hogy a növekedés a glutamát rendszer fokozott működésének következménye. 
METH adás hatására a NOS aktivitása mind egér striatumban, mind hippocampusban 
átmenetileg csökkent. Feltételezhető, hogy a METH hatására a NOS enzim működése  
szétkapcsolt állapotba kerül, így a NOS kevesebb nitrogén monoxid (NO) termelése mellett 
szuperoxid gyököt képez. 
DSP-4 kezelés hatására a NOS aktivitása nem változott meg egér striatumban és 
hippocampusban. 
Módszert dolgoztunk ki a piridin dinukleotidok szintjének biológiai mintából történő 
közvetlen meghatározására. A HPLC elválasztást követően fluoreszcens detektálást 
alkalmaztunk, a meghatározás során megállapítottuk, hogy a striatum NADH/NAD+ aránya 
növekedett egyszeri, nagy dózisban adott MPTP hatására. Ez a változás valószínűleg az 
MPTP mitokondriális complex I gátló hatásának tulajdonítható, és a striatalis neuronok redox 
állapotának oxidatív irányba történő eltolódását jelenti. Egyszeri, nagy dózisban adott METH 
hatására a striatalis és hippocampalis neuronok állapota redukált irányba tolódott el, amit a 
NADH/NAD+ arányának megnövekedése jelzett. Többszöri METH hatására csökkent a 
striatum és a hippocampus neuronjainak NADPH-tartalma, aminek oka a METH hatására 
bekövetkező fokozott oxidatív terhelés lehet. 
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The analysis of action of neurotoxic compounds plays a major role in the investigation of the 

development of neurodegenerative disorders. 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine 

(MPTP) and methamphetamine (METH) have detrimental effect on dopaminergic neurons, 

while N-(2-chloroethyl)-N-ethyl-2-bromobenzylamine (DSP-4) impairs the norepinephrine 

containing neurons. The possible contribution of reactive oxygen and nitrogen species 

(RONS) to neurodegenerative processes came up after investigations with these neurotoxins. 

The first aim of our study was to examine, whether altered nitric oxide synthase (NOS) 

enzyme activity can be involved in the damaging effect of these neurotoxins. We also 

investigated the change in the level of pyridine dinucleotides after the administration of 

neurotoxins to assess the shift in the redox state of neurons. This shift can sensitize the 

neurons against other harmful actions. 

According to our results, the activity of NOS transiently increased in mouse striatum after 

administration of MPTP. Elevated glutamate transmission induced by MPTP administration 

could be responsible for this phenomenon. 

We observed a transitional decrease of NOS activity in mouse hippocampus as well as in 

striatum after administration of METH, possibly due to uncoupled enzyme function of NOS. 

In the uncoupled reaction NOS produces superoxide anions which is accompanied by 

decreased NO production. 

After administration of DSP-4 we could not observe any significant changes in NOS activity. 

We have developed a sensitive method for the measurement of oxidized and reduced pyridine 

dinucleotides.  

We have found elevated NADH/NAD+ ratio in mouse striatum after administration of a single 

dose of MPTP. Mitochondrial complex I blockade could be responsible for this shift in the 

redox status of the neurons towards a more oxidative state. 

After administration of a single dose of METH we have observed a transitional shift in the 

pyridine nucleotide redox status of the cells towards a more reducing state. Multiple dose 

administration of METH reduced the level of NADPH in mouse striatum and hippocampus 

possibly due to the oxidative challenge induced by METH. 
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BBEEVVEEZZEETTÉÉSS  
 

A XX. század második felében a neurodegeneratív betegségek vizsgálata a kutatás előterébe 

került, mert a fejlett országok népességének egyre nagyobb aránya szenved ezektől a 

betegségektől. Mivel az idegrendszer károsodásával járó betegségek klinikai tüneteinek 

észlelésekor a károsodás már előrehaladott, nagy előrelépést jelentene, ha időben 

felismerhetőek és korai stádiumában befolyásolhatók lennének ezek a betegségek. A 

kutatások ezért a neurodegeneratív folyamatok minél alaposabb feltérképezésére és 

megértésére irányulnak. A neuronpusztulással járó betegségek vizsgálatának lehetősége 

valósul meg az állatkísérletes modellek használatával, amelyekben különböző szelektív 

neurotoxinok alkalmazásával a betegségekhez hasonló állapotok idézhetők elő. Ezekkel a 

vegyületekkel az agy bizonyos területein specifikus neuronkárosodás hozható létre. A 

neurotoxinok hatásmódjának feltárása reményeink szerint lehetőséget teremt arra, hogy az 

idiopátiás betegségekben lezajló folyamatokba betekintést nyerhessünk, és megtalálhassuk 

azokat a pontokat, amelyek a betegségek megelőzése, korai felismerése, vagy gyógyítása 

szempontjából fontosak lehetnek. 

Vizsgálataink során a dopaminerg és a noradrenerg rendszer károsodását előidéző 

neurotoxinokat használtuk a kísérleti állatmodell létrehozására. A 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-

tetrahidro-piridin (MPTP) és a metamfetamin (METH) a dopaminerg pályák neuronjait, az  

N-(2-kloroetil)-N-etil-2-bromobenzil-amin (DSP-4) pedig a noradrenerg pályákat károsítja. 

 

Az MPTP hatására kialakuló idegrendszeri károsodások által okozott tünetek hasonlítanak a 

legjobban azokhoz az elváltozásokhoz, amelyek a Parkinson-kóros betegekben tapasztalhatók. 

Az MPTP adagolása következtében a substantia nigra-ból a striatumba projektáló dopaminerg 

neuronok nagymértékű pusztulása figyelhető meg. A központi idegrendszerbe könnyen bejutó 

MPTP-ből annak aktív metabolitja, az 1-metil-4-fenil-2,3-dihidro-piridinium ion képződik 

(MPP+). A striatum dopaminerg neuronjaiba a dopamin transzporteren keresztül bejutó MPP+ 

bekerül a dopamintartalmú vezikulákba, pozitív töltése révén pedig nagy affinitással 

kapcsolódik a citoszol negatív töltésű enzimeihez. Az MPP+ legfontosabb hatása, hogy a 

légzési lánc complex I részét gátolja, ami a reaktív oxigén gyökök, elsősorban szuperoxid 

anion (•O2
–) fokozott képzéséhez vezet. A nitrogén oxid szintáz enzim (NOS) által termelt 

nitrogén monoxid (NO) rendkívül gyorsan képes reagálni a •O2
–-nal, a képződő reaktív 

nitrogén gyök, a peroxinitrit anion (ONOO–) oxidáló, nitrozáló és nitráló kapacitással 

rendelkezik.  
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A METH az MPTP-hez hasonlóan a dopaminerg neuronokat károsítja, de nem szelektív 

azokra, mert egyéb monoaminerg rendszereket is károsít. A METH a neuronba bekerülve a 

vezikulákban tárolt dopamint felszabadítja, ami oxidációs folyamatok során metabolizálódik. 

A METH a mitokondiumokba is bekerül, ahol a mátrix miliőjét megváltoztatva az 

elektrontranszport lánc működésének gátlását idézi elő. A dopamin oxidációja és a 

mitokondrium károsodása a METH esetében is a reaktív oxigén és nitrogén gyökök 

felhalmozódásához vezet. 

Mind az MPTP, mind a METH esetében ismert, hogy a reaktív oxigén és nitrogén gyökök 

különböző módon történő hatástalanítása vagy képződésének kivédése védelmet nyújt a 

neurotoxinok káros hatásaival szemben. 

A DSP-4 a noradrenerg neuronok irreverzibilis károsításával a noradrenalin mennyiségének 

tartós csökkenését idézi elő. A DPS-4 közvetlen hatása, hogy a dopamin-β-hidroxiláz 

aktivitását csökkenti, valamint meggátolja a noradrenalin axonterminálisba történő 

visszavételét. Emellett a monoamino-oxidáz B enzim aktivitását és a mitokondriumban az 

oxidatív foszforilációt is gátolja. A DSP-4 hatása több módon is kivédhető, vizsgálataink 

szerint a NOS enzim in vivo szelektív gátlószerével, a 7-nitroindazollal végzett előkezelés is 

képes a DSP-4 noradrenalin-depletáló hatásának csökkentésére. Ezen utóbbi eredményünk 

vetette fel annak a lehetőségét, hogy a NOS enzim valamilyen módon szerepet játszhat a 

DSP-4 neurotoxikus hatásában. 

 

A NO széleskörű fiziológiás hatásokkal rendelkezik. Ismert azonban, hogy a túlzott 

mértékben termelt NO és a belőle képződő reaktív nitrogén gyökök a neurodegeneratív 

betegségek kialakulásában egyértelműen szerepet játszanak, ugyanis a sejt számos 

alkotóelemét károsíthatják. A NOS működése elégtelen szubsztrát vagy kofaktorellátottság 

esetén megváltozik. Változatlan NADPH felhasználás mellett az enzim működése 

szétkapcsol, a csökkent mennyiségű NO mellett nagy mennyiségben termel •O2
–-t, a két 

reaktív származék pedig azonnal ONOO–-t képez. 

 

A neurodegeneratív folyamatokban valamint a vizsgált neurotoxinok által kiváltott oxidatív 

stressz hatására a sejtek redox státuszának megváltozása is bekövetkezhet. A sejtek redox 

státuszát több rendszer tartja egyensúlyban, a redukciós kapacitást a NADPH/NADP+ 

rendszer biztosítja. A piridin dinukleotidok hozzáférhetősége, szintjének esetleges 

megváltozása befolyással lehet a sejtek redox egyensúlyára, érzékenyebbé téve ezzel a 

sejteket a káros gyökök ártalmas hatásaival szemben.  
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CCÉÉLLKKIITTŰŰZZÉÉSSEEKK  
 

Vizsgálataink során a neurotoxinok: MPTP, METH, DSP-4 neuronkárosító hatásában 

szerepet játszó mechanizmusok vizsgálatát tűztük ki célul. Az alábbi kérdésekre kerestük a 

választ: 

 

1. Szerepet játszik-e a NOS enzim aktivitásának megváltozása a neurotoxinok hatásának 

kialakulásában? 

2. Ad-e felvilágosítást a NOS enzim kapcsoltsági állapotáról a reakcióban keletkező 

NADP+ és citrullin aránya? 

3. Megváltozik-e a sejtekben a piridin dinukleotidok mennyisége a neurotoxinok adását 

követően? 

 
 
MMÓÓDDSSZZEERREEKK  
 

Vizsgálataink során hím egereket kezeltünk intraperitoneálisan különböző mennyiségű, 

egyszeri, vagy többszöri dózisban adott neurotoxinnal. A kezelést követően méréseinkhez az 

állatok hippocampusát és striatumát használtuk fel.  

A neurotoxikus vegyületek adását követően különböző időpontokban mértük a NOS enzim 

aktivitását. Az enzimaktivitás meghatározásához a radiokatív szubsztrátból (arginin) képződő 

radioaktív végtermék (citrullin) mérését alkalmaztuk. 

Validált módszert dolgoztunk ki a piridin dinukleotidok mennyiségének HPLC elválasztáshoz 

kapcsolt fluoreszcens detektálással történő meghatározására. A detektálást a redukált piridin 

dinukleotidok esetében azok saját fluoreszcens aktivitása biztosította, az oxidált koenzimek 

esetében ehhez ketonos származékképzésre volt szükség. A redukált és az oxidált piridin 

dinukleotidok eltérő stabilitást mutatnak a közeg pH-jának függvényében, ezért az oxidált és a 

redukált koenzimek meghatározására két különböző módszert dolgoztunk ki. 

A NOS kapcsoltsági állapotát is vizsgáltuk, erről az enzim által képzett NADP+ és a termelt 

citrullin aránya ad információt. 

A dopaminerg neurotoxinok hatásának bizonyítására a striatum dopaminszintjének változását 

is mértük. Az analízist HPLC elválasztást követő elektrokémiai detektálással valósítottuk 

meg. 
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Az adatok statisztikai értékelésére a Statistica 6.0 szoftvert használtuk, a csoportok közötti 

szignifikáns eltéréseket egyutas varianciaanalízist követő LSD post-hoc teszttel állapítottuk 

meg. A szignifikanciaszintet p < 0,05-nél határoztuk meg. 

  
EERREEDDMMÉÉNNYYEEKK    
 

Nagy dózisban alkalmazott MPTP adását követően növekedett NOS aktivitást mértünk egér 

striatumban. A maximális növekedés 6 órával a kezelés után volt mérhető. A hippocampusban 

az MPTP-kezelés hatására csökkent NOS aktivitást találtunk, ami a maximumát egy órával az 

MPTP adása után érte el.  

 

Vizsgálataink során nagy dózisban adott METH hatására csökkent NOS-aktivitást 

tapasztaltunk mind az egér striatumban, mind a hippocampusban. Mindkét agyrészben 

hasonló mértékű és lefutású volt a NOS aktivitásának változása. Mindkét agyrészletben 2 

órával a kezelést követően volt maximális az enzimaktivitás-csökkenés, ami 12 órával az 

neurotoxin-adás után már nem volt szignifikáns. 

 

A DSP-4 alkalmazását követően nem találtunk szignifikáns változást a NOS aktivitásában.  

 

Módszert dolgoztunk ki az oxidált és a redukált piridin dinukleotidok szelektív és érzékeny 

meghatározására. A kidolgozott módszert felhasználva adatokat nyertünk a nNOS enzim 

kapcsoltsági állapotáról. Megállapítottuk, hogy csökkent szubsztrát-koncentráció esetén az 

enzim NO termelése jelentősen csökken, míg az enzim által oxidált NADPH mennyisége nem 

változik szignifikánsan.  

 

Egyszeri nagy dózisban adott MPTP hatására a NADH mennyiségének szignifikáns 

növekedése volt mérhető, ami a NADH/NAD+ arányának növekedését idézte elő egér 

striátumban. Többszöri dózisban adott MPTP nem idézett elő tartós változást a striatum és a 

hippocampus neuronjainak redox státuszában. 

 

Egyszeri nagy dózisban adott METH hatására a redukált és az oxidált piridin dinukleotidok 

arányának szignifikáns növekedése volt tapasztalható a hippocampusban és a striatumban is. 

Többszöri METH adása után a NADPH mennyiségének csökkenését mértük egér 

striatumban. 
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MMEEGGBBEESSZZÉÉLLÉÉSS  
 

MPTP adását követően a striatum homogenizátumában a NOS aktivitás nőtt, míg 

hippocampusban csökkent. A striatumban tapasztalt megnövekedett NOS aktivitás a glutamát 

rendszer aktivitásfokozódásának következménye lehet. Korábban leírták,  hogy az MPTP 

hatására bekövetkező mitokondriális károsodás, és az egyéb rendszerek érintettsége a reaktív 

gyökök fokozott képződését vonja maga után. A reaktív gyökök mennyiségének növekedése 

fokozza a glutamát felszabadulását, ami az NMDA receptorok aktiválása révén a sejtbe 

beáramló Ca2+ mennyiségét jelentősen megnöveli. A beáramló Ca2+ elárasztja az NMDA 

receptorhoz kapcsolt NOS enzimet, ami így megnövekedett aktivitással működhet.  

A hippocampusban talált ellentétes hatás valószínűleg annak tulajdonítható, hogy az MPTP 

szelektíven vevődik fel és károsítja a dopaminerg neuronokat a striatumban. A 

hippocampusban talált csökkent NOS aktivitás pedig valamilyen indirekt hatás 

következményeként értékelhető. 

 
A METH-kezelést követően a NOS aktivitásának 30-50%-os csökkenését tapasztaltuk, az 

ilyen mértékű enzimaktivitás-csökkenés valószínűsíti, hogy a NOS enzim szétkapcsolt 

működése következhet be. A szétkapcsolt állapotban lévő enzim által termelt •O2
– és a 

csökkent mennyiségű NO pedig nagyon gyorsan ONOO–-ná alakul. A METH-nal végzett 

számos vizsgálat egyértelműen rámutat a ONOO–-nek a neurotoxin hatásában betöltött fontos 

szerepére. 

 
Vizsgálataink alapján tehát megállapíthatjuk, hogy a NOS enzim aktivitásának megváltozása 

szerepet játszhat az MPTP és a METH neurotoxikus hatásában.  

 
A DSP-4 kezelést követően nem változott szignifikánsan a NOS aktivitása. A DSP-4 

hatásában a NOS enzim aktivitásváltozása direkt módon nem vesz részt, valószínű tehát, hogy 

a 7-nitroindazol DSP-4-gyel szembeni protektív hatása nem a vegyület nNOS gátló hatásának 

köszönhető. 

 
Az oxidált és a redukált piridin dinukleotidok meghatározására érzékeny módszert dolgoztunk 

ki. A komponenseket HPLC rendszer segítségével választottuk el egymástól, a detektálást 

fluoreszcens detektorral végeztük. A redukált koenzimek mennyisége saját fluoreszcenciájuk 

alapján mérhető, az oxidált koenzimek ketonos származékképzést követően válnak 

fluoreszcensen aktívvá. A módszer előnye, hogy kis mintatérfogatból érzékeny mérés 
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valósítható meg, illetve hogy a spektrofotometriás alapokon nyugvó mérésekkel ellentétben 

homogenizátumból történő közvetlen mérésre is alkalmas. 

 
A NOS kapcsoltsági állapotára vonatkozó méréseink során megállapítottuk, hogy a NOS által 

oxidált NADPH mennyisége nem változik meg elégtelen szubsztrát-ellátottság esetén, míg a 

képződő NO mennyisége csökken. Tehát az enzim szétkapcsolt formában működik, és 

szuperoxid aniont termel. Az enzim által termelt és a mitokondriumból származó •O2
– a NO-

dal ONOO–-t képez. A ONOO– oxidálhatja a tiol tartalmú, vagy nitrálhatja a heterociklusos 

aminosavakat,  ami az enzimek vagy receptorok konformációjának és ezáltal funkciójának 

megváltozásához vezethet. Ezen kívül lipidperoxidációt és a mitokondrium jelentős 

károsodását is előidézheti. A ONOO– nagyon fontos tulajdonsága, hogy a DNS oxidálását, 

nitrálását és lánctörését okozza. Végső soron a reaktív nitrogén gyökök fokozott képződése a 

neurodegenerációban bekövetkező nekrotikus vagy apoptotikus sejthalál egyik előidézője. Így 

tehát a NOS enzim szétkapcsolása és az így keletkező reaktív gyökök a neurodegeneráció 

fontos tényezője lehet. 

 
Az egyszeri nagy dózisban adott MPTP hatására bekövetkező striatalis NADH mennyiség- és 

NADH/NAD+ arány növekedés valószínűleg az MPTP complex I gátló hatásának 

következménye. A mitokondriális légzési lánc gátlása a NADH-felhasználást gátolja, ezért az 

felhalmozódva a neuronok redox státuszát átmenetileg a redukált irányba mozdítja el.  

Többszöri MPTP hatására csak egy-egy időpontban találtunk esetenként szignifikáns 

változást a piridin dinukleotidok szintjében. Ez alapján valószínűsíthető, hogy az első MPTP 

dózist követően 8 óra elteltével a sejtek antioxidáns rendszere már kompenzálja az MPTP 

adását követő azonnali változásokat. 

 
Egyszeri, nagy dózisban adott METH után a neuronok miliője redukált irányba tolódott el, 

amit a NADH/NAD+ arány emelkedése okoz. Ezek a korai időpontokban bekövetkező 

változások átmenetiek, de szerepük lehet a génexpresszió szabályozásában. 

Többszöri dózisban adott METH kezelést követően egy héttel a csökkent piridin dinukleotid 

szintek azt jelzik, hogy a hosszabb idejű METH expozíció által okozott oxidatív terhelés 

következményeként globális neuronkárosodás következhet be. 

 
Megállapíthatjuk, hogy a neurotoxinok hatására változások tapasztalhatók a neuronok redox 

állapotában. A változások átmenetiek, és valószínűleg specifikusan a monoaminerg 

neuronokat érintik. A bekövetkező változások a neurotoxikus hatás első lépéseiben 

játszhatnak szerepet, mert a sejtek rövid időn belül képesek a változások kompenzálására.  
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