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ELŐSZÓ 
Doktori munkám során, azon neuropeptid- és nem peptid transzmitter 

rendszerek kölcsönhatásait vizsgáltam, amelyeknek a vegetatív funkciók 

integrálásában illetve szabályozásában van kiemelt szerepük. A kísérletek 

egy részét patkányagy NTS-DVM és hPVM/szubPVM régiókból kipreparált 

összefüggő (teljes) szelet és paraszagittális hasábokon végeztem. Ezen 

központi idegrendszeri magvak autonom integratív területek is egyben. 

Feladatom többek között a különböző (teljes szelet/hasáb) preparálási 

módok működési előnyeinek és hátrányainak vizsgálata illetve olyan 

technikai/experimentális feltételek megtalálása volt, amelyek a 

készítmények „jelképző” sajátságait kedvezőbbé tehették és erre kiegészítő 

farmakológiai eljárást is alkalmaztam. Konvencionális ingerlési módokat 

(elektromos téringerlés, K
+
-depolarizáció) alkalmazva, a kiváltott 

3
H-NA, 

3
H-D-Asp vagy 

3
H-GABA felszabadulásokat mértem valamint ezek 

modulációját neuropeptidek, nem peptiderg hatóanyagok illetve 

újszülöttkori MSG kezelés által. 

Agyszelet kísérleteim eredményei alapján megállapítható, hogy: 

1). Konvencionális ingerlési paraméterekkel, 
3
H-NA és 

3
H-GABA 

kísérletesen felszabadítható volt. 

2). Téringerléssel kiváltott 
3
H-NA felszabadulás modulációjának mérése 

tekintetében a teljes NTS-DVM szelet-preparátum nem mutat előnyöket a 

hasábokkal szemben. EMO-1-nek, hasábokon mért korábbi eredményekkel 

ellentétben, nem volt 
3
H-NA felszabadulást gátló hatása teljes szelet 

preparátumokon. 

3). Újszülöttkori MSG kezelés növelte a felszabadulási mintázatot mérő 

kísérlet információ tartalmát. 

Izolált szerveken végzett kísérleteim segítségével i). egy nagy 

hatékonyságú, kompetitív nociceptin antagonista kifejlesztésében vettem 

részt, ii). endomorfinok, analógjaik illetve feltételezett bioszintetikus 

intermedier előanyagaik in vitro farmakológiai jellemzését végeztem el 

illetve iii). kifejlesztettem egy izolált-szervi kísérletes modellt, amely az α2B 

mediált hatások vizsgálatára alkalmas. Az α2B adrenerg receptor altípus 

szerepet játszik az opioid peptidek által mediált centrális 

gyomornyálkahártya védelemben; a hatás helye feltételezhetően a NTS-

DVM (Gyires és mtsai., 2000a, 2000c). 

 

RÖVIDÍTÉSEK 

β - FNA-β-funaltrexamin; DADLE - [D-Ala
2
, D-Leu

5
]enkephalin, DAMGO 

- [D-Ala
2
,MePhe

4
,Gly

5
-ol]enkephalin; D-Asp - D-aszpartát; DVC - dorzális 

vágusz komplex; DVM - dorzális motoros vágusz mag; hPVM / szubPVM – 

hipotalamikus paraventrikuláris / szubparaventrikuláris magvak; EMO - 
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endomorfin; ES - elektromos téringerlés; GABA - γ-amino vajsav; 
3
H - 

triciált; i.c. - intraciszternális; i.c.v. - intracerebroventrikuláris; Ke - 

egyensúlyi disszociációs állandó; KIR - központi idegrendszer; KS - magas 

K
+ 

- os ingerlés; MSG - monoszódium glutamát; MVD - egér vas deferens 

(ondóvezeték); NA - noradrenalin; NOP- nociceptin opioid receptor; NTI – 

naltrindol hydrochlorid; NTS - nucleus tractus solitarius; ORL - opioid 

receptor szerű; POMC - proopiomelanokortin; RVD - patkány vas deferens; 

ST-91 - 2-[2,6-diethylphenylamino]-2-imidazolin 

 

BEVEZETÉS 

1. Kísérletek NTS-DVM és PVM/szubPVM hasáb/teljes szelet 

preparátumokon 

A központi vegetatív integráló rendszer anatómiailag és funkcionálisan több 

egymáshoz kapcsolódó területből tevődik össze, amelyek a vegetatív 

funkciók tónusos, reflexes és adaptív kontrolljáért felelősek. A 

hipotalamusz, mint a neuroendokrin szabályozás központja, a homeosztázis 

fentartásában összesíti a vegetatív és az endokrin válaszokat. Mindamellett, 

a centrális vegetatív idegrendszer központjaiba haladó pályák egyik 

kiemelkedő átkapcsolási helye a NTS-DVM. Munkacsoportunk fő 

érdeklődési területe azon szabályozó mechanizmusok, amelyek a 

központilag ellenőrzött gyomorsósav termelődés valamint a centrálisan 

szerveződő gyomornyálkahártya-védelemmel kapcsolatosak. Irodalmi 

adatok az α2-adrenoreceptorok kiemelkedő szerepét igazolják ezekben a 

mechanizmusokban. Továbbá feltételezik, hogy az α2A-adrenoreceptor 

altípus a gyomorsav termelés gátlásában, míg az α2B-adrenoreceptor a 

gyomornyálkahártya-védelemben játszik szerepet. Nemrégiben egy opioid 

komponens részvétele is bizonyítást nyert az α2-agonisták gyomorsósav 

szekréciót gátló és gasztroprotektív hatásában. A nem szelektív opioid 

antagonista naloxon, a δ opioid receptor szelektív antagonista naltrindol 

illetve a specifikus β-endorphin antiszérum visszafordította a clonidin 

gyomorsósav szekréciót gátló és gyomornyálkahártya-védő hatásait. Ez 

összhangban van korábbi megfigyelésekkel, amelyekben leírták, hogy az α2-

agonisták vérnyomáscsökkentő hatása β-endorfin felszabadulás révén jön 

létre. Receptor eloszlásukban az α2 és az opioid receptorok átfedést 

mutatnak számos területen, többek között a dorzális vágusz komplexben is. 

Azon kívül, nyúltagy-szelet preparátumok α2-agonistákkal való 

átáramoltatása során megnövekedett a felszabaduló β-endorfin 

immunreaktivitás illetve NTS elektrolitikus roncsolása megszüntette a 

clonidin vérnyomáscsökkentő hatását spontán hipertenzív patkányokban. 

Mindezen eredmények azt sugallják, hogy a nyúltagy, és ezen belül 

különösen a NTS-DVM lehetne a β-endorfin felszabadulás helyszíne. A β-
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endorfin a hipofízisen kívül nagy koncentrációban található a 

hipotalamuszban, ahol a Nc. arcuatus neuronjai termelik. Innen β-endorfin 

tartalmú leszálló vetületek érik el a NTS-t, amely maga is tartalmaz β-

endorfint és POMC-t termelő neuronokat. Újszülöttkori MSG kezelés 

károsítja a retinát és a cirkumventrikuláris szerveket, nagymértékű 

roncsolást végezve a Nc. arcuatus neuronjaiban is, ezért a NTS-DVM-ban 

felszabaduló β-endorfin származási helyének elkülönítésére újszülöttkori 

MSG kezelést alkalmaztak. Savas etanol okozta gyomornyálkahártya 

károsodásban, patkányban, korábbi vizsgálatok szerint az intraciszternálisan 

vagy intracerebroventrikulárisan alkalmazott δ-opioid receptor agonisták is 

protektív hatásúak voltak. Újszülöttkori MSG kezelés nemcsak a clonidin 

hanem a direkt δ-opioid receptor agonista DADLE gasztroprotektív hatását 

is megszüntette. Következtetésképpen, feltételeztük, hogy MSG kezelés 

során a NTS-DVM-ban is létrejött egy jelentős neuronális pusztulás. Ezt 

bebizonyítandó, vizsgáltuk, hogyan változik meg az L-glutamát és a 

GABAB receptor agonista baclofen 
3
H-NA felszabadulásra való hatása, 

újszülöttkori MSG kezelés után.  

A NTS-DVM kiválasztása a különböző vegetatív zavarok (magas 

vérnyomás, gyomorfekély, elhízás) centrális szabályozásában betöltött 

szerepe, receptor és neuropeptid tartalma figyelembe vételével történt. 

Végső célunk egy jól standardizálható, könnyen és gyorsan kipreparálható 

kísérleti modell létrehozása volt, amellyel egyszerűen vizsgálhatóak 

lennének egyes peptid és non-peptid transzmitterek interakciója a centrális 

vegetatív szabályozásban. Ezt követően a Semmelweis Egyetem Élettani 

Intézetével együttműködve, hypothalamikus PVM szelet preparátumon 

technikailag továbbfejlesztettük agyszelet szuperfúziós rendszerünket  

Összefoglalva, NTS-DVM hasáb és NTS-DVM/PVM összefüggő (teljes) 

szelet preparátumokon a következő méréseket végeztem: i). 
3
H-NA, 

3
H-D-

Asp felvételét és ingerlés (téringerlés, ES vagy nagy K
+
 koncentráció, KS) 

hatására való felszabadulását, NTS-DVM hasáb preparátumokon; ii). EMO-

1 moduláló hatását a téringerléssel előidézett 
3
H-NA felszabadulásra 

összefüggő szeleteken; iii) 
3
H-GABA felszabadulását, NTS és PVM teljes 

szeleteken. 

 

2. Egy α2B-adrenoreceptor-mediált hatás 

Az α2B-adrenoreceptorok eloszlása a KIR-ben és a periférián nagy 

mértékben behatárolt. Mindamellett bizonyítottan szerepet játszanak a 

centrálisan mediált gyomornyálkahártya-védelemben patkányokban ahol a 

hatás helye valószínűleg az alsó nyúltagyi dorzális vágusz komplex. Doktori 

munkám során egy olyan kísérleti modellt állítottunk be mellyel az α2B-

adrenoreceptor mediált hatások könnyedén vizsgálhatóak lennének. Jelen 
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kísérleteinkben ST-91-et használtunk mely α1-adrenoreceptor agonizmusa 

mellett irodalmi adatok alapján α2NON-A-, valószínűleg α2B-adrenoreceptor 

agonista hatásokkal is rendelkezik. Egyik általunk vizsgált izolált szerv a 

patkány mezenteriális artéria volt magas α2B-adrenoreceptor mRNS 

expressziója miatt. A terhes patkány méh miometriumának viszonylag 

magas az α2B-adrenoreceptor mRNS expressziója szülés idején és 

feltételezésünk szerint ezeken az α2B-adrenoreceptorokon keresztül jöhet 

létre α2-agonisták gátló hatása a β2-adrenoreceptorok által közvetített adenyl 

cikláz stimulációra és ezen keresztül a méh relaxációjára. Ezt az interakciót 

használtuk ki a mezenteriális artéria izolált-szerv kísérletekben. 

 

3. Az endomorphinok 

Az EMO-1 és EMO-2-t, a két agyi opioid tetrapeptidet először 1997-ben 

izolálták marha és humán agyszövetből. A továbbiakban nagy affinitású, és 

rendkívül szelektív μ-opioid parciális agonistákként viselkedtek in vitro. 

Felfedezésük és jellemzésük után, az endomorfinok biokémiájának/ 

farmakológiájának két sajátossága keltette fel munkacsoportunk 

érdeklődését. Egyik volt parciális agonizmusuk. Disszertációmban egy 

ritkán használt, de annál pontosabb számítási modell alkalmazásával 

jellemzem őket ebből a szempontból. A második és legérdekesebb 

biokémiai vonatkozásuk pedig bioszintetikus eredetük, mely még mindig 

nem tisztázott. Kutatásaink során egy lehetséges „de novo” bioszintetikus út 

létezésére nyertünk bizonyító értékű adatokat. A „de novo” bioszintézis 

ismert prokariótákban és peptid szintetikus vegyészetben is alkalmazott, 

peptid hidroláz enzimek aktivitásának megfordítása révén, de eukariótákban 

a dipeptid karnozin és tripeptid glutathiont kivéve példa nélkül való. 

Mindazonáltal, kísérleteinkben trícium beépülését tudtuk bizonyítani két 

kromatográfiásan EMO-2 szerű anyagként igazolt tetrapeptidbe, triciált Tyr-

Pro dipeptid patkány oldalsó agykamrába való injektálás után nyert tisztított 

agyi kivonatokban. A következőkben EMO-2-szerű immunreaktivitást is 

kimutattunk azonos körülmények között nyert agyi kivonatokban; azonos 

RP-HPLC-grádiens elúciós retenciós időkkel, mint amit tricium 

beépülésének vizsgálata során mértünk radiodetektorral kombinált RP-

HPLC-vel. A továbbiakban azoknak a lehetséges intermedier 

előanyagoknak a farmakológiai jellemzését végeztük el, amelyek 

megjelentek a radiodetektálás és immunoanalízis során vagy elméletileg 

megjelenhetnek a bioszintézis során. Ezek a szabad karboxil végződésű 

EMO-2-OH (EMO-2-OH standard retenciós idejével megegyező anyagot 

detektáltunk mindkét típusú mérés során) valamint a glicinnel prolongált 

endomorfinok, mivel elméletileg egy C terminális amid előanyaga glicines 

kiterjesztésű kell hogy legyen. És végül, mivel feltételeztük, hogy a „de 
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novo” bioszintézis intracellulárisan történik, szerines O-glikozilált Tyr-Pro 

előanyagokat terveztünk, a prekurzorok intracelluláris kompartmentumokba 

való felvételét elősegítendő és izolált-szerv kísérletekben vizsgáltuk ezek 

opioidszerű hatékonyságát. 

 

4. Az „Operatív” számítási modell 

A parciális agonizmus Leff szerinti „operativ” modellen alapuló 

matematikai elemzése nagyobb felbontási erejű, mint az általunk is 

korábban alkalmazott, „kettős reciprokális” ábrázolásból származtatott 

számítási menet. Alkalmazása mindamellett korlátozott mivel első lépésben 

egy full agonistára jellemző [E]/[A] összefüggés alapján megállapításokat 

tesz a receptoriális jelátalakítás paramétereire majd ezen posztreceptoriális 

eseményeket jellemző egyenletet használja a további hatóanyagok 

jellemzésére hatékonyság és hatáserősség szempontjából. 

Doktori munkám során az operatív modell alkalmazásával, egér vas 

deferens kísérletekben, endomorfinok és analógjaik (endomorphin-1-ol, 

2',6'-dimethyltyrosine (Dmt)-endomorphin-1, endomorphin-2-ol és met
2
-

endomorphin-2) parciális agonista jellegét bizonyítom be részleges μ-opioid 

receptor inaktiválás segítségével. Referens agonistaként morfint, 

morficeptint és enkefalin analógokat (DAMGO, DAMGA) alkalmaztam. 

 

5. Az ORL-1/NOP receptor; Nociceptin 

Az eredetileg orphan receptorok közé sorolt, “Opioid receptor szerű” 

receptor (ORL-1) molekuláris klónozását követően rövid idő alatt, két 

egymástól független csoport is azonosította a receptor endogén ligandját, a 

heptadekapeptid nociceptin/orphanin FQ-t. A nociceptin receptor, NOP 

receptor néven, az opioidok G protein kapcsolt alcsoportjának negyedik 

tagjává vált és habár magas szerkezeti homológiát mutat a többi opioid 

receptorral, a NOP és az opioid receptorok farmakológiailag jelentősen 

elkülönülnek egymástól, mindamellett, a nem szelektív opioid antagonista 

naloxon nem befolyásolta a nociceptin hatását. Egy receptoriális rendszer és 

mediátorainak fiziológiai, funkcionális jellemzéséhez szelektív, tiszta, 

kompetitív antagonisták elengedhetetlenek. Ellentétben a természetes 

agonista ligand gyors azonosításával, évekbe került a NOP receptoron ható 

antagonisták felfedezése. [Phe
1
-ψ(CH2–NH)Gly

2
]nociceptin-(1–13)-NH2 

egy jó szelektivitású, de közepes affinitású és jelentős parciális agonista 

tulajdonsággal bíró antagonista. A hexapeptid Ac-RYYRIK-NH2, magasabb 

affinitású, de parciális agonista tulajdonságokkal továbbra is rendelkező 

antagonista. Jelen kísérletekben egy Ac-RYYRIK-ol szerkezetű 

hexapeptidet vizsgáltunk, amely nagy affinitású, kompetitív NOP receptor 

antagonistaként viselkedett, 
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CÉLKITŰZÉSEK 

1. újszülöttkori MSG kezelés hatásának vizsgálata téringerléssel 

kiváltott 
3
H-NE felszabadulásra, NTS-DVM parasagittális hasáb 

preparátumokon. L-Glutamát és Baclofen moduláló hatásának jellemzése 

2. Magas K
+
-al és téringerléssel indukált 

3
H-NA és 

3
H-D-Asp 

felszabadulás jellemzése NTS-DVM hasábokon 

3. EMO-1 hatásának elemzése téringerléssel kiváltott 
3
H-NA 

felszabadulásra összefüggő (teljes) szelet és hasáb NTS-DVM 

preparátumokon 

4. 
3
H-GABA szövet általi felvétel és felszabadulás paramétereinek 

jellemzése PVM/szubPVM valamint NTS-DVM összefüggő szeleteken 

5. α2B adrenoceptor mediált hatások bizonyítása izoláltszerv-technika 

segítségével 

6. Endomorfinok és egyéb μ-opioid receptor agonisták parciális 

agonizmusának meghatározása az “Operatív” számítási modell segítségével 

7. Endomorfinok feltételezett bioszintetikus intermedier 

előanyagainak in vitro farmakológiai jellemzése 

8. egy új, nociceptin antagonista in vitro farmakológiai jellemzése 

 

MÓDSZEREK 

A kísérleteket karbogénnel (O2:CO2=95:5) dúsított Krebs’ puffer oldatban 

végeztük. A Krebs’ oldat összetétele mmol/L-ben: NaCl 118.0; NaHCO3 

25.0; KCl 4.7; KH2PO4 1.2; CaCl2 2.5; glucose 11.0. 

1. MSG kezelés 

Hím, Wistar/Wistar újszülött patkányokat 4mg/g szubkután adott MSG-vel 

vagy azonos térfogatú 10%-os NaCl oldattal (kontroll) kezeltünk, 2, 4, 6, 8 

és 10 nappal a születést követően. 

 

2. Agyszelet preparátumok 

2.1. Patkány NTS-DVM szelet 

A patkányagyat kivétele után azonnal, 60 mp-re 150 ml hideg (4 °C), Krebs 

puffer oldatba tettük. A nyúltagyat egy puffer oldattal átitatott filter papírral 

letakart, egyenletes, hűtött felületen metszettük ki. 500 μm vastagságú, 

koronális szeleteket preparáltunk ki az obex alatt, vele egy magasságban és 

felette. A szeletek megcsonkolása után (3.0-3.5 mm a szelet alsó részén és 

1.5 mm a felső részén) 200 μm vastagságú, 1.0-2.5 mm hosszú 

paraszagittális hasábokat készítettünk. 

 

2.2. Patkány PVM/szubPVM szelet 

A szeletek preparálását egy koronális átmetszéssel kezdtük 0.5 mm-re 

rostrálisan a Bulbus olfactorius-ok apikális végét összekötő érintő mentén. 
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A következő koronális metszék 0.5-0.8 mm-re az előző mögött történt. A 

második szeletből további két háromszög alakú területet preparáltunk ki 

melyek tartalmazták a PVM/szubPVM magvakat. 

 

3. Izolált-szerv preparátumok 

3.1. Egér ondóvezeték 

35-40 g súlyú egerek ondóvezetékét (vas deferens) kipreparáltuk, 

szervfürdőben felfüggesztettük és téringerléssel izometrikus kontrakciókra 

késztettük. Egy szervfürdőbe egy vas deferens került, 31°C-os, Mg
2+

 

mentes, karbogénnel (O2:CO2=95:5) buborékoltatott, Krebs puffer oldatba. 

Az alkalmazott előfeszítés 0.1 g volt. A téringerlés paraméterei: két 

négyszögimpulzus (100 ms-al követve egymást, az inger időtartama 1 ms, 

az intenzitása 9 V/cm) 10 s-ként ismételve automatikusan. 

 

3.2. Patkány vas deferens 

A patkány vas deferenseket az egér vas deferens preparátumokhoz 

hasonlóan készítettük elő. Az előfeszítés 1 g volt. Az ingerlési paraméterek 

a következők voltak: két négyszögimpulzus (100 ms-al követve egymást, az 

inger időtartama 1 ms, az intenzitása 9 V/cm) 10 s-ként ismételve 

automatikusan. 40 perc equilibráció után kezdtük el a hatóanyagok 

adagolását, 10 perces kimosási periódusokkal szakítva azt meg. 

 

3.3. Aorta és mezenteriális artéria gyűrű preparátumok 

Négy aorta gyűrűt (kb. 3.5 mm hosszúságú) és/vagy két mezenteriális 

artéria gyűrűt (2.5 mm) preparáltunk ki. Az endotélium roncsolása 

mechanikusan történt. Felfüggesztéshez „Edvinsson” nyergeket 

használtunk. A kezdeti előfeszítés 2 g volt.  

 

4. Szuperfúziós agyszelet technika 

4.1. 
3
H-NA felvételi, perfúziós és kivonási paraméterei MSG előkezelt 

patkányok
 
NTS-DVM hasáb preparátumain  

Kísérleti paraméterek 

A kísérleteket hím, Wistar/Wistar 180-260 g súlyú (fiatal felnőtt), 460-580 g 

súlyú (kezeletlen, MSG kezeltek kontroll csoportja) és 350-530 g súlyú, 

MSG-vel kezelt patkányokon végeztük. 

A szeleteket 30 percig, 2.5 ml, 36°C-on termosztált Krebs puffer oldatban. 

Az oldat 10
−6

 M aszkorbinsavat tartalmazott és karbogénnel (O2:CO2=95:5) 

buborékoltattuk át. Ezután 2.5 μCi/2.5 ml 
3
H-NA-t (56.3 Ci/mmol) 

vetettünk fel a szövettel, 15 perc hosszan. A szeleteket végül perfúziós 

kamrákba tettük át ahol a Krebs oldattal való szuperfúziót a transzfer előtt 

legalább 10 perccel megkezdtük. A perfúzió sebessége 1.0 ml/perc volt az 
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első 50 percben majd ezt a frakciók gyűjtésének megkezdése előtt 0.5 

ml/percre csökkentettük. A 3 perces frakciók gyűjtése során nem 

változtattunk az áramlási sebességen. 

Kísérleteinkben két típusú mérést végeztünk. Az egyikben 26 frakciót 

gyűjtöttünk és két ingerlési periódust alkalmaztunk (12-es és 22-es minta 

gyűjtése során) hatóanyag hozzáadása nélkül. A másik típusú mérésben, 16 

frakciót gyűjtöttünk, egy ingerlési periódussal a 12-es minta alatt (fr. 12). Ez 

utóbbiban, a 7-es minta után adtuk hozzá a hatóanyagot. Az ingerlési 

paraméterek a következők voltak: téringerlés, 2 ms időtartamú négyszög 

impulzus, 50 mA intenzitás. Az impulzusok frekvenciája 2 ms volt, 3 perc 

hosszan.  

 

Értékelés 

A frakciókban lévő radioaktivitást a szövettartalom izotóp aktivitásának 

arányában fejeztük ki. Az ingerlés hatására felszabaduló 
3
H-NA-t az 

alapvonal (3 ingerlés elötti frakció átlagát vettük alapul) feletti, ingerlést 

követő görbe alatti területtel jellemeztük.  

Az értékelés során a 16 mintás kísérleti típust választottuk, egy ingerlési 

periódussal a 12-es frakció során. Statisztikai számolásainkhoz variancia 

analízist (ANOVA) majd LSD vagy „t” tesztet használtunk. 

 

4.2. 
3
H-NA és 

3
H-D-Asp felvételi, perfúziós és kivonási paraméterei NTS-

DVM prizmákon 

Ebben a sorozatban három típusú kísérletet végeztünk. Kettőjükben 28 

mintát gyűjtöttünk és két ingerlési periódust alkalmaztunk: 7-es (S1) és 17-

es (S2) (téringerlés) valamint a 12, 13-as (K1) és 24, 25-ös (K2) (magas K
+
-

os ingerlés) minták gyűjtése során. A harmadik típusú mérés folyamán a 

Ca
2+

 függőséget vizsgáltuk. Ebben 16 frakciót gyűjtöttünk; az 1 mM EGTA-

t tartalmazó Ca
2+

 mentes Krebs oldattal való perfúziót 21 perccel a 60 mM 

KCl-al való ingerlés elött indítottuk el. 

 

4.3. 
3
H-NA felvételi, perfúziós és kivonási paraméterei NTS-DVN teljes 

(összefüggő) szeletekben 

Kísérleti paraméterek 

Általában az előzőekben leírt kísérleti protokolt követtük a következő 

módosításokkal:  

• neuronális kapcsolatok megtartása érdekében hasábok helyett, 

összefüggő (teljes) szeleteket preparáltunk, amelyek mérete kb. 2.5-4 mm × 

500 μm volt, és a protokolban megfeleltek a hasábokat megelőző szeletelési 

lépésnek. 

• a teljes szelet hatóanyag felvételének növelése érdekében, 7μCi 
3
H-
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NA-t 45 perc hosszan vetettünk fel a szövettel. (a hasáb esetében 2μCi 
3
H-

NA-t vetettünk fel 15 percig) 

• a neuronok működőképességének megtartása érdekében a tartós 

felvétellel meghosszabodott kísérletet 15 percekkel rövidítettük le úgy az 

equilibrációs mint a szuperfúziós szakaszban.  

Az EMO-1 hatását, téringerléssel stimulált 
3
H-NA felszabaduláson 

vizsgáltuk. 10
-5

 EMO-1-et alkalmaztunk, 5 perccel az ingerléses periódus 

előtt, alatt és utána.  

 

Tehnikai fejlesztések 

• 8 csatornát termosztálló plexiblokk  

• gyors oldatváltó, 70 μL holtterű rendszer, amely a puffer oldat 3 

különböző hatóanyagra való egymást követő váltását tette lehetővé, 5s-os 

időtartamon belül. 

• Lineáris, programozható 8 csatornás frakció kollektor 

 

4.4. 3
H-GABA felvételi, perfúziós és kivonási paraméterei izolált 

hPVN/szubPVN valamint NTS-DVN szeletekben 
Kísérleti paraméterek 

Általában a korábbi kísérletes protokolt követtük a következő 

módosításokkal. Kis térfogatú, eldobható felvételi kamrákat használtunk 

melyekben négy szelet szimultán és hatékony transzmitter felvetetése volt 

lehetséges, kis mennyiségű triciált hatóanyagok alkalmazása mellett. 

Az equilibrálás (30 perc) alatt 1mM β-alanine (gliális GABA visszavétel 

gátló) tartalmú Krebs puffer oldatot használtunk. A hatóanyag felvétel 1.5 

μCi/0.5 mL 
3
H-GABA-val történt (30 min). A szuperfúzió alatt 0.1 mM 

nipekotin sav (GABA visszavétel gátló) és 0.1 mM amino-oxoecetsav 

(GABA transzamináz gátló) adtunk hozzá a Krebs oldathoz. 

Az ingerlési periódusok 2 percesek voltak: a 6-os és a 19-es minta (K1 és 

K2) gyűjtése alatt gyors oldatváltással 3mM K
+
-ról 30 mM K

+
-ra történt. 

 

5. Izolált szerv kísérletek 

5.1. α2A illetve az α2B-adrenoreceptorokon végzett kísérletek paraméterei 

Hím, Wistar/Wistar, 140-160 g súlyú (vas deferens preparátum) illetve 250–

350 g súlyú (aorta és mezenteriális artéria gyűrű preparátumok) patkányokat 

használtunk.  

Kísérleti paraméterek: 

Egy anyag különböző dózisban történő ismételt alkalmazása kummulatívan 

történt. Mind aorta mind mezenteriális artéria gyűrűk esetében 10
−6

 M 

fenilefrinnel történő prekontrakcióval kezdtünk. 30 perc és számos kimosás 

után újra kontraháltunk fenilefrinnel majd a kontrakció stabilizálódása után 
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adtuk hozzá a β-adrenoreceptor izgató isoproterenolt vagy terbutalint 

(aorta). Újabb kimosásos periódus (40 perc) után a kontrakció-relaxáció 

interakciót megismételtük, a β-adrenoreceptor agonistát egyedül vagy 

kombinálva, más hatóanyagokkal együtt alkalmazva. α2-adrenoreceptor 

agonistákat 10 perccel a fenilefrin hozzáadása után illetve 10 perccel a 

isoproterenol előtt adtunk hozzá a szervfürdőhöz. 

Kiértékelés 

Hill egyenlet szerinti szigmoid görbe illesztéseket alkalmaztunk és az “A50”, 

“Emax” és “nH” értékeket használtuk a további statisztikai analízisekhez. 

Variancia analízist és ezt követő Newman-Keuls Többszörös 

Összehasonlító tesztet alkalmaztunk a szignifikanciák meghatározásához. 

 

5.2. Endomorfinok és egyéb μ-opioid receptor agonisták parciális 

agonizmusának jellemzése az „Operatív” számítási modell segítségével 
Kísérleti paraméterek 

35-45 g súlyú CFLP egerek ondóvezetékét (vas deferens) preparáltam ki, 

függesztettem szervfürdőbe és téringereltem. Az agonisták hatása általában 

2 perc alatt érte el maximumát, egyedül a Dmt-EMO-1 esetében vett 10-25 

percet igénybe. 4-6 növekvő dózis adagolása elegendő volt a dózis-hatás 

görbék meghatározásához, így ezután 30 percig 5×10
-7

 M β-FNA-t 

alkalmaztunk. Körülbelül 12-szeres oldatcsere után (60 perc), előre 

meghatározott dózisokkal megismételtük a dózis-hatás görbéket. 

Értékelés 

Az agonista hatóanyagok dózis-hatás összefüggéseinek meghatározásához β 

-FNA kezelés előtt és után, Hill egyenlet szerinti non lineáris görbe 

illesztést alkalmaztunk. Leff operatív modellje szerint, először a Hill 

egyenlet segítségével kiszámoltuk a prototípus full agonisták Emax 

(hatásmaximum) és nH (Hill koefficiens) értékeit majd ezekre alapozva a 

továbbiakban, Leff egyenletének segítségével meghatároztuk a többi 

hatóanyag receptor állandóit. A különböző agonisták hatékonyságát 

Variancia analízissel (ANOVA) és az ezt követő Dunnett teszttel 

hasonlítottuk össze. A csoportos, β -FNA kezelés előtti és utáni adatok 

összehasonlítása Student „t” teszttel történt. Korrelációs analízishez a 

korrelációs hányados (r) értékét számoltuk ki.  

 

5.3. Endomorfin feltételezett bioszintetikus előanyagainak in vitro 

farmakológiai jellemzése 

Egér vas deferens kísérletekben vizsgáltam endomorfinok feltételezett 

bioszintetikus előanyagainak a farmakológiai tulajdonságait. A módszer 

megegyezett a korábbi fejezetekben ismeretettel, annyi különbséggel, hogy 

CFLP helyett NMRI egértörzset használtam. 
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5.4. Egy nociceptin antagonista jellemzése 

Az antagonisták jellemzésére, a disszociációs egyensúlyi állandó értékét 

vettük alapul, amit a Ke=B/(DR-1) alapján számoltunk ki, ahol B az 

antagonista koncentrációja nM-ban, DR (dózis arány, dose ratio) pedig az 

antagonista hatására, a dózis-hatás görbe jobbra tolódásának mértékét jelzi. 

A kompetitív antagonizmus bizonyítása Schild analízissel történt. 

 

EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS 

 

1. Kísérletek NTS-DVN és PVN/szubPVN hasáb/szelet preparátumokon 

1.1. MSG kezelés hatása 
3
H-NA téringerléssel kiváltott felszabadulására, 

NTS-DVM hasáb preparátumokban. L-glutamát és baclofen moduláló 

hatása 

Kontroll állatokban az L-glutamát fokozta a téringerléssel kiváltott 
3
H-NA 

felszabadulást. MSG kezelt állatokban a glutamát stimuláló hatása 

megszünt. Az area postrema kolin-acetiltranszferáz tartalmú neuronjainak 

károsodása MSG kezelés során morfológiailag is bizonyított. Ezen 

károsodás okozhatja az L-glutamát hatástalanságát, de adatainkból erre 

teljes bizonyossággal következtetni nem tudunk. 

A GABAB receptor agonista baclofen csak fiatal felnőtt állatokban fokozta a 
3
H-NA felszabadulást. A hatásban mutatkozó korral járó különbség az NTS-

DVM neuronális hálózatának funkcionális érésével lenne magyarázható. 

 

1.2. 
3
H-NA és 

3
H-D-Asp felszabadulás jellemzése NTS-DVN prizmákon 

A következőkben, 
3
H-NA és 

3
H-D-Asp ingerlés (téringerlés (ES) és magas 

K
+
 (KS)) hatására való felszabadulását jellemeztük NTS-DVM prizmákban 

(paraszagittális hasáb preparátumok) in vitro. Ezenfelül vizsgáltuk még a 

magas K
+
 (60 mM KCl) indukált triciált transzmitter felszabadulás Ca

2+
 

függőségét is. 
3
H-NA téringerléssel indukált felszabadításakor az S2/S1 arány egységhez 

közelítő értéke alkalmassá tette ezt a kísérlet típust hatóanyagok S2 elötti 

alkalmazásával ezek hatásának vizsgálatára. Ezzel ellentétben magas K
+
-al 

való ingerlés során a K2/K1 arány nem volt megfelelő. Nem volt sikeres 
3
H-

D-Asp téringerléssel való felszabadítása. Magas K
+
-al való ingerléskor 

alacsony 
3
H-D-Asp felszabadulás volt mérhető és ez a 

3
H-NA felszabadulás 

szignifikáns Ca
2+

 függőségével ellentétben nem mutatott ilyen 

jellegzetességet. Végül elmondhatjuk, hogy a 
3
H-NA felszabadulási mintája 

neurotranszmitter jellegű, míg 
3
H-D-Asp stimulált felszabadulásának 

paraméterei arra utalnak, hogy a triciált transzmitter-izomér nem 

„transzmitter-szerű„ idegsejt-raktárba vevődött fel. 
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1.3. EMO-1 hatása 
3
H-NA felszabadulásra, NTS-DVN teljes (összefüggő) 

szeleteken 

Egyes hatások teljes értékű analíziséhez megtartott neuronális kapcsolatok 

előnyösek lehetnek. Ebből kifolyólag vizsgálatainkat kiterjesztettük hasáb 

(prizma) preparátumokról teljes (neuronálisan összefüggő) szeletekre. Első 

lépésben egy endogén peptid, az EMO-1 μ-opioid receptorokon közvetített, 
3
H-NA felszabadulásra való moduláló hatását vizsgáltuk. 

Magas K
+
-al (30 mM KCl és 60 mM KCl) való ingerlés során felszabaduló 

3
H-NA K2/K1 aránya (0,718 és 0,685) teljes szelet preparátumokban, nem 

volt megfelelő a K2 elött alkalmazott hatóanyagok tanulmányozására. 

Korábbi, prizmákon való mérési eredményekkel ellentétben, az EMO-1 nem 

gátolta az elektromos téringerlés által stimulált 
3
H-NA felszabadulást. 

Ennek hátterében a rövid hatóanyag expozíció vagy az EMO-1 parciális 

agonizmusa is állhat. Illetve, lehetséges, hogy μ-opioid receptorok nemcsak 

noradrenerg de egyéb, pl. GABAerg idegvégződéseken is megtalálhatóak a 

NTS-DVM-ban és a megtartott neuronális kapcsolatok eredményeképpen, 

az EMO-1 végső hatása kiegyenlítődött. 

 

1.4. 3
H-GABA felszabadulás mérése izolált hPVM/szubPVM valamint 

NTS-DVM szeletekben 
Ezekben a kísérletekben, a stimuláció hatására felszabadult 

3
H-GABA 

felszabadulást hasonlítottuk össze PVM/szubPVM és NTS-DVM teljes 

szelet preparátumokon. Mindamellett, újabb technikai módosításokkal 

növeltük a felvételi és szuperfúziós rendszer pontosságát is. 

Méréseink során mind a transzmitter felvétel mind pedig a K2 során létrejött 

felszabadulás kevésbé volt hatékony NTS/DVM szeleteken mint 

PVM/szubPVM preparátumokon. A kísérleti protokoll további módosítása 

lehet szükséges megfelelő 
3
H-GABA felszabadulás méréséhez NTS-DVM 

teljes szelet preparátumok esetében. 

 

2. α2B-adrenoreceptor mediált hatások izolált-szervi vizsgálata 

Összehasonlítva a Xylazin, α2- adrenoreceptor agonista hatékonyságát az 

ST-91-ével prazosin jelenlétében patkány vas deferens kísérletekben, 

megállapíthatjuk, hogy az ST-91 10-szer erősebb preszinaptikus gátló 

hatással rendelkezik, mint a xylazin. Tudva azt, hogy a preszinaptikus α-

adrenoreceptor altípus vas deferens-ben dominánsan az α2A/D és figyelembe 

véve, hogy a jelen lévő prazosin 10
−6

 M koncentrációban gátol bárminemű 

agonista hatást α2B- vagy α2C-altípusokon, illetve nem befolyásolja az α2A/D-

altípusokon létrejövőket, kijelenthetjük, hogy az ST-91 agonista hatású 

α2A/D-adrenoreceptoron is. 
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Patkány, endotél roncsolt mezenteriális artéria gyűrűn vizsgáltuk az α2-

adrenoreceptor agonista → β2-adrenoreceptor-mediált relaxáció interakciót. 

Fenilefrinnel prekontrahált gyűrűkön az ST-91, yohimbinnel 

antagonizálható módon gátolta a β2 agonistákkal indukált relaxációt. 

Következtetésképpen, fenilefrinnel összehúzott patkány arteria mesenterica 

gyűrűn is megvalósulni látszik az irodalmilag már igazolt α2B-adrenoceptor- 

Gi protein mediált negatív hatású interakció a β2-adrenoreceptor által 

stimulált adenilciklázzal. 

 

3. Endomorfinok és egyéb μ-opioid receptor agonisták parciális 

agonizmusának jellemzése az „Operatív” számítási modell segítségével 
A „null” és az „operatív” modellel kapott agonista disszociációs állandók 

szignifikáns korrelációt mutattak egymással (Pearson korrelációs állandó 

r=0.9998, p<0.0001). Az operatív modell nagyobb matematikai felbontási 

képessége ellenére, a kapott jellemzőkben nem mutatkozott különbség a 

„null” modellhez viszonyítva, vagyis DAMGO és DAMGA full 

agonistaként míg EMO-1, EMO-1-ol, Dmt-EMO-1, EMO-2-ol és met
2
-

EMO-2 valamint a referens morfin parciális agonista tulajdonságokat 

mutatott. Az EMO-2 (valamint a referencia agonistaként használt normorfin 

és morficeptin) hatékonysága mérsékelten közelített a full agonistákéhoz. 

 

4. Endomorfin feltételezett bioszintetikus előanyagainak in vitro 

farmakológiai jellemzése 

A Gly kiterjesztésű peptidek lassan hozták létre hatásukat (kb. 15-25 perc 

alatt) és a szerv regenerálódása is lassan történt meg, esetenként nem is 

teljesen. E2-G hatáserőssége körülbelül 30-szor volt nagyobb az E1-G-hez 

viszonyítva, 20-szor az E2-OH-hoz viszonyítva, de 15-szer gyengébben 

viselkedett, mint az eredeti anyavegyület, az E2. Továbbá, E2-G opioid 

agonista hatását teljes mértékben antagonizálta a 10
-6

 M koncentrációjú 

szelektív μ-opioid receptor antagonista cyprodim és nem volt rá hatással a 

szelektív δ-opioid receptor antagonista naltrindol (NTI), 3 nM 

koncentrációban sem. Ezzel ellentétben a NTI jelentősen antagonizálta az 

E2-OH hatását. 10
-5

 M E1-G opioid gátló hatása részlegesen 

antagonizálható volt 10
-6

 M naloxon által, míg 30 nM NTI nem befolyásolta 

azt. 

Figyelembe véve az E2-G magas agonista hatáserősségét, vizsgáltuk annak 

a lehetőségét, hogy hatásában közrejátszik-e a belőle a PAM (peptidyl - 

glycine - α - amidáló monooxygenáz enzim) enzim hatására kialakulható 

EMO-2. Aszkorbinsav fokozza, míg trans-stirilecetsav gátolja az enzim 

aktivitását, ezért leteszteltük 2.5 ×10
-7

 M EMO-2-Gly-OH gátló hatását ezen 

anyagok 10
-5

 M koncentrációjú jelenlétében is, de nem találtunk interakciót.  
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Valamennyi –Ser-/Ser(O-glükóz) - kiterjesztésű Tyr-Pro hatóanyag, 

hiányában volt bárminemű opioid hatásnak. Valójában ez volt az első olyan 

eredmény, ami felvetette a lehetőségét az endomorfinok extracelluláris 

képződésének. 

 

5. Egy új, nociceptin antagonista in vitro farmakológiai jellemzése 

10
-7

-10
-6

 M dózis tartományban, Ac-RYYRIK-ol jobbra tolta a nociceptin 

dózis-hatás görbéjet az Emax lecsökkentése nélkül. Az antagonista Schild-

plot analízise kompetitív antagonista jellemzőket mutatott, az egységhez 

közelítő meredekségi tényezővel. Az egyes dózis arányokból (DR) számított 

Ke érték és az ennek megfefelő antagonista koncentráció 2.44 ± 0.15 nM 

volt. Az egér vas deferens kisérletek során kimutattuk, hogy az Ac-

RYYRIK-ol egy kompetitív, nagy affinitású ORL-1 receptor antagonista. Ke 

értéke (2.44 nM) nagyságrendileg megegyezik a naloxon izolált-szerv 

kísérletekben, μ-opioid receptorokon mért Ke értékével (3-4 nM). 10
-5

 M 

koncentrációban a peptid nem mutatott sem NOP parciális agonista hatást 

sem opioid antagonista hatást. 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

1. Újszülöttkori monoszódium glutamát kezelés hatása 
3
H-NA 

felszabadulásra, NTS-DVM prizmákon. L-glutamát és baclofen 

moduláló hatása 

Újszülöttkori MSG kezelés megszüntette a glutamát, - téringerléssel 

kiváltott - 
3
H-NA felszabadulás fokozódását. A GABAB agonista baclofen 

csak fiatal állatokban fokozta a 
3
H-NA felszabadulást. Ennek hátterében a 

NTS-DVM neuronális hálózatának a korral járó funkcionális érése állhat. 

 

2. Endomorphin-1 hatása 
3
H-NA felszabadulásra, NTS-DVM teljes 

szeleteken. 

Korábbi, prizmákon való mérési eredményekkel ellentétben, az EMO-1 nem 

gátolta az elektromos téringerlés által indukált 
3
H-NA felszabadulást. Ennek 

hátterében a rövid hatóanyag expozíció vagy az EMO-1 parciális 

agonizmusa is állhat. Illetve, lehetséges, hogy μ-opioid receptorok nemcsak 

noradrenerg de egyéb, pl. GABAerg idegvégződéseken is megtalálhatóak a 

NTS-DVM-ban és a megtartott neuronális kapcsolatok eredményeképpen, 

az EMO-1 végső hatása kioltódott. 

 

3. Az agyszelet kísérletek általános következtetései 
3
H-NA felszabadulási mintája neurotranszmitter jellegű, míg 

3
H-D-Asp 

stimulált felszabadulásának paraméterei arra utalnak, hogy a triciált 

transzmitter-izomér nem „transzmitter-szerű„ idegsejt-raktárba vevődött fel. 



 16 

3
H-NA és 

3
H-GABA, felszabadítható volt konvencionális ingerlési 

módokkal. 

A teljes NTS-DVM szelet-preparátum nem mutat előnyöket a prizmákkal 

szemben 

A technikai újítások kedvezően befolyásolták a felvételi illetve a 

felszabadulási paramétereket; a gyorsváltó rendszer segítségével éles, jól 

körvonalozható felszabadulási csúcsokat kaptunk. 

 

5. α2B-adrenoreceptor-mediált hatások izolált-szervi vizsgálata 

A „non-α2A-adrenoceptor agonista- , α1-adrenoceptor antagonistaként” 

kategorizált ST-91 preszinaptikus gátló hatása téringerelt patkány vas 

deferens-en a prazosin jelenlétében valószinűleg mégis α2A-adrenoceptoron 

történik. 

Fenilefrinnel összehúzott patkány arteria mesenterica gyűrűn a yohimbinnel 

antagonizálható ST-91 → izoproterenol interakció valós α2B-adrenoreceptor 

mediált hatás modellje lehet. 

 

5. Endomorfinok feltételezett bioszintetikus intermedier előanyagainak 

in vitro farmakológiai jellemzése 

Az endomorfin-2-Gly meglepően magas hatáserősségű, μ-opioid 

receptoragonista volt rendszerünkben, míg az endomorfin-1-Gly gyenge, 

valószinűleg parciális agonista. 

Az endomorfin-2-OH gyenge agonista, jelentős δ-opioid receptoriális 

hatáskomponenssel. 

Az endomorfin-2-Gly hatása nem az EMO-2-vé történt átalakulás 

következménye, mert nem találtam interakciót transz-stirilecetsavval illetve 

aszkorbinsavval 

 

6. Egy új, nociceptin antagonista in vitro farmakológiai jellemzése 

Az Ac-RYYRIK-ol az alapvegyületnél tízszer nagyobb affinitású, a Schild-

kritériumok alapján kompetitiv ORL-1 receptor antagonista 
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