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1. BEVEZETÉS 

 

Az illegális rekreációs kábítószerek közé tartozó „ecstasy” fő hatóanyaga a (±)3,4-

metiléndioxi-metamfetamin (MDMA), mely kémiai szerkezetét tekintve gyűrűn szubsztituált 

amfetaminszármazék. Pszichostimuláns, entaktogén és enyhe hallucinogén tulajdonságának 

köszönhetően használata a hazai és európai fiatalok körében egyre nő, a második 

legnépszerűbb kábítószer a cannabis után. Egyedülálló pszichofarmakológiai tulajdonságai 

abból erednek, hogy akutan főként a szerotonin (5-HT) felszabadulását fokozza, de hatással 

van a dopamin, noradrenalin és acetilkolin felszabadulására is számos agyterületen. 

Az MDMA hatása kétfázisú. A korai, mintegy 24 órán át tartó szakaszban, gyors 5-HT 

felszabadulást okoz. Ezt követi hosszú távon a 5-HT és az 5-hidroxi-indolecetsav (5-HIAA) 

koncentrációjának és a szerotonin transzporter (5-HTT) denzitásának a csökkenése kísérleti 

állatokban. Hatásai hozzávetőleg 12 hónapig (esetleg hosszabb ideig) állnak fenn, de számos 

kísérletben kimutatták, hogy az MDMA kezelés után hónapokkal akár a szerotonerg axonok 

részleges regenerációja is bekövetkezhet. 

A 5-HTT fehérje egyrészt célpontja az MDMA-nak, másfelől markere is a létrejött 

károsodásnak. Jól ismert, hogy a 5-HTT alapvető szerepet játszik az agyi 5-HT 

transzmisszióban, mely kapcsolatban áll a hangulat, szorongás, alvás, cirkadián ritmus, 

impulzivitás, agresszió, memória, étvágy, motoros aktivitás, testhőmérséklet és endokrin 

működés szabályozásával. Az agyi képalkotó eljárások eredményei alapján az MDMA 

használat hosszú távon csökkent szerotonin transzporter denzitást eredményez. Jóllehet az 

MDMA okozta neuronkárosító hatás funkcionális következményei még nem teljesen 

tisztázottak, egyre több adat szól amellett, hogy a drogot fogyasztó személyekben 

pszichiátriai, vegetatív, neuroendokrin és kognitív zavarok alakulhatnak ki. 

Az MDMA lebontásáért a debrizoquin-4-hidroxiláz vagy citokróm P450 (CYP) 2D6 

enzim felelős. Az európai népesség 5-9%-ában a CYP2D6 működése genetikailag csökkent, 

melynek következtében ebben a populációban feltehetőleg az MDMA toxicitása és a klinikai 

komplikációk valószínűsége is nagyobb. Patkányokban az MDMA metabolizációja ezzel 

analóg enzimmel, a CYP2D1-gyel történik. Kísérleteinkben speciális állatmodellt, a Dark 

Agouti patkánytörzset alkalmaztuk, mely csökkent enzimaktivitása következtében megfelelő 

modellje a genetikai okok vagy egyéb körülmények miatt lassan metabolizáló humán 

fenotípusnak. 
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

 

 Számos állatkísérlet és humán vizsgálat eredménye támasztja alá az MDMA 

neuronkárosító hatását, azonban a részletes morfometriai analízis és az ezzel párhuzamos 

funkcionális vizsgálatok a szerotonerg rendszer károsodása és részleges regenerációja alatt 

még nem állnak rendelkezésre. Dolgozatomban különös hangsúlyt fektettem az egyszeri 

dózisban alkalmazott MDMA tartós morfológiai hatásaira az agytörzstől egészen az 

agykéregig. Feltételeztük, hogy a szerotonerg rendszer károsodása egyes alvásparaméterek 

megváltozásával is jár. Továbbá megvizsgáltuk az MDMA hatását az agresszív viselkedésre. 

 

A munkám során a következő kérdésekre kerestem a választ: 

 

1. Hogyan változik meg a 5-HTT mRNS expressziója a különböző raphe magok 

területén az MDMA kezelést követő 6 hónapban? 

2. Kimutatható-e eltérés a nucleus raphe dorsalisban (DR) és a nucleus raphe 

medianusban (MR) történt változásokban? 

3. Hogyan változik meg a 5-HTT rost denzitása az agy különböző területein? 

4. Eltérő érzékenységet mutatnak-e az általunk vizsgált agyterületek MDMA kezelés 

után? 

5. Hat hónappal az MDMA kezelést követően milyen mértékű regeneráció tapasztalható? 

6. Hogyan változnak meg az egyes alvásparaméterek MDMA kezelést követően? 

7. Mely alvásparaméterek változnak hasonlóan a depresszióban leírtakhoz és melyek 

ellentétesen? 

8. Hogyan változtatja meg az MDMA kezelés az agresszív magatartást? 

 

3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 
3.1 Kísérleti állatok és anyagok 

 

Kísérleteink megfeleltek a magyar (243/1998-as Állatvédelmi Törvény) és az európai 

(86/609 EEC) előírásoknak. A vizsgálatokat 6-7 hetes hím Dark Agouti patkányokon 

végeztük (Harlan, Olac Ltd, Egyesült Királyság), csoportonként 5-9 állatot alkalmaztunk. A 
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standard körülmények között tartott állatok (4\ ketrec) a szokásos tápot és vizet szabadon 

fogyaszthatták. A helyiségek állandó hőmérséklete (21±1oC) és 12 órás sötét/fény 

periodicitása (fény reggel 10 és este 10 között volt) biztosítva volt. Az állatok egyszeri 

intraperitoneális MDMA (15mg\kg) vagy fiziológiás sóoldat (1ml\kg) kezelést kaptak akutan, 

3, 7, 21 vagy 180 nappal a kísérlet előtt. Kivéve a rezidens –betolakodó teszt esetében, ahol az 

egyik csoport 21 nappal korábban előkezelést és 20 perccel a kísérlet előtt akut kezelést is 

kapott. 

 
3.2 Morfológiai vizsgálatok 

 

3.2.1 In situ hibridizáció 

 

Az MDMA vagy fiziológiás sóoldattal való kezelés után 3, 7, 21 vagy 180 nappal 

dekapitáltuk az állatokat. A patkányagyakból 12μm-es koronális metszeteket készítettünk. A 

5-HTT mRNS expresszióját az agytörzsi [DR és MR] és a nyúltvelői [nucleus raphe magnus 

(RMg), pallidus (RPa) és obscurus (ROb)] raphe magok területén in situ  hibridizációval 

mértük. A DNS templátot patkány cDNS-ből T7 promoter és egy génspecifikus szekvencia 

(antiszenz) alkalmazásával PCR-ral állítottuk elő. Az adott RNS szekvenciát felismerő 

antiszenz próbát [35S]-UTP és T7 polimeráz felhasználásával jelöltük meg. A metszetekre a 

jelerősség függvényében 6-13 napra filmet (Imaging Plate) helyeztünk. Kvantifikálásra az 

NIH ImageJ szoftvert használtuk. A filmről való értékelés esetében a DR és MR felett mértük 

az in situ szignál (mean grey value) denzitását. A háttér megállapításához a denzitást 5-HTT 

mRNS-t nem expresszáló területen mértük le. A numerikus denzitás értékét a kettő 

különbségéből számoltuk. A 5-HTT mRNS expresszió pontosabb meghatározása céljából és 

az RMg, RPa és ROb esetében a hibridizációs jelet NTB-3 autoradiográfiás emulzióval is 

láthatóvá tettük. A metszeteket 1 hónapos 4oC-on való inkubáció után hívtuk elő az 

emulzióból, majd szárítás után Giemsa-magfestést végeztünk. A mért átlagos szemcsesűrűség 

értékek tükrözték az egyes sejtek 5-HTT mRNS expresszióját. A RPa és ROb esetében 

manuálisan számoltuk meg a sejtszámot és az egyes sejtek felett található ezüstszemcsék 

számát. 
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3.2.2.   Immunhisztokémia 

 

Az állatokat az MDMA kezelést követően 7, 21 vagy 180 nappal altatás után Zamboni-

fixálóoldattal intrakardiálisan perfundáltuk. Az eltávolított agyakat további 24 órán át 4oC-os 

fixálóoldatban utófixáltuk. Krioprotekciót követően 4 sorozatban koronális síkban 40μm-es 

metszeteket készítettünk. A 5-HTT rostdenzitás meghatározása immunhisztokémiával történt. 

A reakciókat DAKO peroxidase\ DAB (3,3’-diaminobenzidin) kittel végeztük (En Vision 

TM, DAKO). A jel kimutatására nyúl ellen termelt poliklonális 5-HTT (1:3000) antitestet 

használtunk (Oncogene). Az egyes agyterületekről 4-6 nem átfedő felvételt készítettünk: 

frontális kéreg 1.-2. réteg (szomatoszenzoros, szomatomotoros és parietális kéreg), 

hippocampus (gyrus dentatus, CA1, CA2 és CA3), hypothalamus (area praeoptica 

posteroventralis, lateralis hypothalamus, nucleus hypothalamicus posterior, nucleus 

paraventricularis, nucleus suprachiasmatis, nucleus tuberomamillaris), periaqueductalis 

szürkeállomány (ventrolateralis rész, dorsomedialis rész, nucleus tegmentalis 

pedunculopontinus, nucleus reticularis pontis oralis, substantia nigra, limbikus kérgi területek 

(cinguláris és piriform kéreg), striatum (caudatus-putamen, globus pallidus, dorsomedialis 

striatum és ventrolateralis striatum), nucleus interstitialis striae terminalis, amygdala (centralis 

és medialis), nucleus medialis dorsalis thalami, nucleus arcuatus, nucleus hypothalamicus 

anterior, nucleus praeopticus medialis, nucleus septalis lateralis. A szerotonerg rostdenzitás 

kvantitatív meghatározására az analySIS programot használtuk. Mértük, hogy az adott terület 

hány százaléka tartalmaz pozitívan festődött rostot. Állatonként és agyterületenként 6 értéket 

átlagoltunk. 

 

3.3 Rezidens– betolakodó teszt 

 

Az agresszív magatartást a rezidens-betolakodó tesztben vizsgáltuk. A territórium 

kialakítása céljából a rezidens patkányokat a teszt előtt két héttel egyesével külön ketrecbe 

tettük. A betolakodó kisebb hím patkánynak a rezidens állat ketrecébe való helyezését 

követően az állatok magatartásáról 15 perces felvételeket készítettünk. Pontoztuk az impulzív-

agresszív viselkedések, azaz a harapások, ütések és a rúgások számát, valamint kiszámoltuk 

ezek gyakoriságát és összegét. Az egyes paraméterek latenciáját szintén meghatároztuk. 

Agresszív viselkedésként értékeltük továbbá a birkózások gyakoriságát és latenciáját. 
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Pontoztuk ezen kívül a szociális magatartást, sztereotíp mosakodást, a motoros aktivitást és a 

felderítő magatartást. 

 

3.4 Alvásvizsgálatok 

 

Krónikusan beültetett elektródák (epiduralis EEG-elektródák fronto-parietalisan, 

valamint izomelektródák a hátsó nyaki izomban) segítségével 24 órás poligráfiás (EEG, EMG 

és motoros aktivitás) felvételeket készítettünk az állatokról. Az alváskiértékelés az 

irodalomban meghatározott kritériumoknak megfelelően a SleepSign for Animal (Kissei 

Comtec America, Inc., Egyesült Államok) alváselemző program segítségével és vizuális 

kiértékelé ssel történt. A vizsgált alvásparaméterek 4 csoportra oszthatóak: paradox alvás 

(rapid eye movement - REM), lassú hullámú alvás (non- rapid eye movement - NREM), 

ébrenléti mutatók és az alvástöredezettség. A REM alvásparaméterek közül meghatároztuk a 

REM latenciát, a REM gyakoriságot az első órában, a REM maximumot és a REM összeget a 

világos fázisban. A NREM paraméterek a következőek voltak NREM latencia, NREM az első 

és a második órában, a felületes (SWS-1)- és mélyalvás (SWS-2) latencia, SWS-1 és SWS-2 

összege a világos periódusban. Ébrenléti mutatóként értékeltük az aktivitás kezdetét és az 

aktivitás kezdete előtti passzív ébrenlétet. Az alvástöredezettséget azon ébredések (passzív és 

aktív ébrenlét) számával definiáltuk, melyeket nem szakít meg semmilyen alvásfázis. A 

NREM alvás kvantitatív értékelését, az EEG teljesítménysűrűség meghatározását az SWS-1 

és SWS-2 fázisban is elvégeztük. 

 

3.5 Statisztikai módszerek 

 

A statisztikai elemzéseket a Statistica 7.0 (Statsoft Inc., Tulsa, OK) és a GraphPad 

Prism (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, USA) programmal végeztük. Az adatokat 

egy-, kétszempontos vagy többváltozós varianciaanalízissel (ANOVA), t-próbával és 

Kruskal-Wallis nemparaméteres próbával dolgoztuk fel. A post-hoc összehasonlításhoz a 

Mann-Whitney u és a Newman-Keuls tesztet használtuk. A statisztikai szignifikancia határát 

minden esetben p<0.05-nél húztuk meg. 
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4. EREDMÉNYEK 

 
4.1 5-HTT mRNS expressziójának változása az agytörzsi (DR és MR) és nyúltvelői (RMg, 

RPa és ROb) raphe magok területén a szerotonerg rendszer károsodása, majd részleges 

regenerációja alatt 

 
Kísérleteim során részletesebben vizsgáltuk a két agytörzsi raphe magban tapasztalt 

változásokat. Összességében elmondható, hogy a felszálló raphe magokban az átmeneti 

növekedést átmeneti csökkenés, majd 180 napnál normalizáció követi. Hét nappal az MDMA 

kezelést követően a DR-ben szignifikáns növekedést (+24%, p=0.008), a MR-ben 21 nappal a 

kezelés után pedig szignifikáns csökkenést (-27%, p= 0.016) találtunk. A pontosabb értékelés 

céljából 7 és 21 nappal az MDMA kezelést követően az egyes sejtek 5-HTT mRNS 

expresszióját is meghatároztuk. A 5-HTT mRNS expressziója mindkét magban 7 napnál 

szignifikánsan emelkedett (DR: +53%, p= 0.033 és MR: +43%, p= 0.049), míg 21 napnál 

szignifikánsan csökkent (DR: -22%, p= 0.025 és MR: -18%, p= 0.016). A leszálló raphe 

magokban 7 nappal az MDMA kezelést követően szintén megnövekedett a 5-HTT mRNS 

expressziója. Az átlagos növekedés a RMg-ben 24% (p= 0.101), a RPa-ban 35% (p= 0.003) és 

a ROb-ban 10% (p= 0.012) volt. A nucleus raphe magnus 3 régiója közül (rostralis, középső, 

caudalis) csak a középső terület mutatott szignifikáns növekedést (46%, p= 0.019). A kezelést 

követő 180. napra az összes területen normalizálódott a 5-HTT mRNS expressziója, így 

feltételezhető, hogy számottevő regeneráció következett be. 

 

4.2 Az alvással és az agresszióval összefüggő agyterületeken a 5-HTT rostdenzitás 

változásának vizsgálata a szerotonerg rendszer károsodása, majd részleges regenerációja 

alatt 

 

Immunhisztokémiai módszerrel vizsgálva az 5-HTT fehérje mennyisége 7 és 21 

nappal a kezelést követően a legtöbb általunk vizsgált agyterületen jelentős csökkenést 

mutatott. A vizsgált kérgi és hippocampális területek szinte mindegyike és a hypothalamus 

számos régiója sérülést mutatott, azonban az agytörzsi területek közül csak némelyik esetében 

volt megfigyelhető károsodás (Táblázat 1). Az MDMA kezelést követően 180 nap múlva 

szinte az összes általunk mért agyterületen normalizálódott az 5-HTT rostdenzitás, kivéve 
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néhány agyterületet, amelyek közül kiemelendő a hippocampus, ahol még fél év után is 

markáns csökkenést tapasztaltunk. 

 

Táblázat 1. Néhány vizsgált agyterület 5-HTT rostdenzitása 7, 21 és 180 nappal az MDMA 

(15mg\kg) kezelést követően  Dark Agouti patkányban 

 

Agyterület 
7nap 21nap 180nap 

Változás (%) 
Frontális kéreg  

Szomatoszenzoros kéreg   -31 *   -33* -15 
Szomatomotoros kéreg   -36 *   -32 * -14 

Hippocampus  
CA1   -26 *   -37 *    -36 * 
CA2   -35 *   -41 *    -32 * 
CA3    -33 *   -46 *    -31 * 

Gyrus dentatus -24 -35 -19 
Hypothalamus  

Area preoptica posteroventralis -11 -17 -2 
Lateralis hypothalamus -12 -19 -8 

Nucleus hypothalamicus posterior   -22 *   -38 *   -30 * 
Nucleus paraventricularis -2 -6 -3 
Nucleus suprachiasmatis   -30 *   -35 * -17 

Nucleus tuberomamillaris   -19 *   -35 *   -23 * 
Agytörzs  

Nucleus tegmentalis pedunculopontinus -7 -12 -7 
Nucleus reticularis pontis oralis -3 -14 -5 

Periaqueductalis szürkeállomány       
Ventrolateralis rész -15   -30 * -15 
Dorsomedialis rész -17   -38 * -16 

 

(* - szignifikáns változás, p< 0.05) 

 

4.3 Az MDMA hatásai az alvásparaméterekre 

 

A morfológiai adatokkal párhuzamosan a vizsgált alvásparaméterek közül 7 és 21 

nappal az MDMA adagolását követően a REM latencia szignifikáns csökkenését találtuk (-

55% és -53%, 7 illetve 21 nap). Ezzel párhuzamosan 21 napnál a REM mennyisége az első 

órában megemelkedett (+245%). A többi REM paraméterben nem tudtunk változást 
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kimutatni. A 9 vizsgált NREM paraméter közül mindössze három esetében mutattunk ki 

szignifikáns változást, de időben ezek sem követték a szerotonerg károsodásban megfigyelt 

változásokat. A delta hullámok (delta EEG teljesítmény-sűrűség) aránya 7 és 21 nappal az 

MDMA kezelést követően megnövekedett mind az SWS-1, mind pedig az SWS-2 fázisban. A 

változás markánsabb volt az alacsonyabb frekvenciatartományban (1 és 2 Hz). Továbbá 21 

napnál az SWS-1 mennyisége a passzív fázisban csökkenést mutatott (-51%). Hét napnál 

fokozódott alvástöredezettséget találtunk (+83%), amely a kimutatott szerotonerg károsodás 

ellenére 21 napra normalizálódott. A vizsgált raphe magok 5-HTT mRNS expressziójával és a 

különböző agyterületeken talált 5-HTT rostdenzitás regenerációjával párhuzamosan 180 napra 

szinte az összes általunk vizsgált alvásparaméter normalizálódott. 

 

4.4 Az MDMA hatásai az agresszióra 

 

Az akut MDMA kezelést követően mind az előkezelt mind a nem előkezelt állatokban 

az összes általunk vizsgált paraméter jelentős csökkenését tapasztaltuk. Csökkent a harapások 

(H=12.749, p=0.009), ütések (H=19.829, p<0.001) és rúgások (H=18.912, p=0.317) 

gyakorisága, valamint ezen paraméterek összege (H=21.602, p<0.001) és latenciája 

(H=15.832, p<0.001). Nemcsak az agressziót mutató viselkedésformák, hanem a szociális 

magatartás (H=24.340, p=0.001) és a mosakodás (H=24.473, p<0.001) időtartama is 

csökkenést mutatott. A fiziológiás sóoldattal előkezelt csoportban a fokozódott motoros 

aktivitás (H=20.541, p=0.002) és felderítő magatartás (H=20.957, p=0.002) akut MDMA 

kezelés hatására csökkent. Az MDMA előkezelt állatokban az MDMA összes akut hatása 

megmaradt. Eredményeink megerősítik a korábbi feltételezést, mely szerint az akut MDMA 

kezelés csökkenti az agresszív viselkedést. 

Annak ellenére, hogy 21 napnál számos, az agresszió szabályozásában résztvevő 

agyterületen a 5-HTT rostdenzitás szignifikáns csökkenését találtuk, az agresszív 

magatartásban nem sikerült alapvető változást kimutatni. A 21 nappal korábbi MDMA 

kezelés fokozta a rúgások előfordulásának gyakoriságát (H=18.912, p=0.010) és kismértékben 

csökkentette a szociális magatartás (H=24.473, p= 0.008) és mosakodás (H=24.340, p=0.006) 

időtartamát. A lokomotoros aktivitás és a felderítő magatartás változatlan maradt a 21 nappal 

korábban MDMA kezelt állatokban. 
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5.   KÖVETKEZTETÉSEK 
 

Az egyszeri dózis MDMA adagolását követő neuronkárosító hatások és az azt követő 

regeneráció hosszú távú vizsgálatának eredményei az alábbiakban foglalhatóak össze: 

 

1. Mivel az 5-HTT mRNS expressziójában és a rostdenzitásban talált változások 

egyaránt a szerotonerg rendszer tartós károsodására utalnak, eredményeink alapján a 

lassan metabolizáló személyek már egyszeri fogyasztás után is komoly veszélynek 

vannak kitéve, amely számos funkció – pl. tanulás, memória, hangulat, alvás-ébrenlét 

ciklus – zavarához, egyensúlyának felbomlásához vezethet. 

 

2. Szakirodalmi adatok alapján számos amfetamin származék toxikusabb a nucleus raphe 

dorsalisból eredő „vékony” rosthálózatra, mint a nucleus raphe medianusból eredő 

„vastag” rosthálózatra. Későbbi anatómiai és biokémiai adatok szerint azonban nem 

feltétlenül mutatható ki szelektivitás a károsító hatásban. Kimutattuk, hogy a két 

magban talált változások mind nagyságrendileg, mind pedig időtartamilag hasonlóak, 

amit immunhisztokémiai adataink is alátámasztanak. A nucleus suprachiasmatisba 

futó rostok eredete szinte kizárólagosan a nucleus raphe medianus, valamint a 

hippocampus területét is behálózzák az innen eredő rostok és mindkét területet 

meglehetősen érintettnek találtuk MDMA kezelést követően.  

 

3. Az agy különböző területei nem egyformán károsodtak az MDMA kezelés 

következtében. Ezen megfigyelésünk alátámasztja azon irodalmi adatokat, hogy az 

MDMA neuronkárosító hatása agyterületfüggő és a hippocampus sokkal kevésbé 

képes a regenerálódásra. Ennek magyarázata lehet a hippocampális neuronok 

specifikus hierarchiája és\vagy a neurotrofikus faktorok szintézisének és 

metabolizmusának a megváltozása. A hippocampus tartós károsodása valószínűleg 

összefügg azzal az adattal, hogy a krónikus ecstasyfogyasztókban kognitív- és 

memóriaproblémák jelentkeznek. 

 

4. Eredményeink alátámasztják azon adatokat, mely szerint a REM alvás és a NREM 

delta hullámok kiváltása szerotonerg szabályozás alatt áll. A csökkent REM 

latenciával párhuzamosan szignifikáns károsodást mutattunk ki két, az 
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alvásszabályozásban jelentős szerepet játszó agyterület, a nucleus suprachiasmatis és a 

nucleus tuberomamillaris területén. Ezzel szemben nem találtunk változást az 

agytörzsi REM-on neuronok, a nucleus reticularis pontis oralis és a nucleus 

tegmentalis pedunculopontinus területén, ezért nem valószínű, hogy a csökkent REM 

latenciát ezen területek szerotonerg rendszerének megváltozása okozta. 

 

5. Szakirodalomból ismert, hogy a depresszió egyik vezető tünete az alvás megváltozása. 

A depressziós betegek több mint 90%-a panaszkodik valamilyen alvásproblémára pl. 

elalvási nehézségek, gyakori ébredés, korai felkelés, csökkent REM latencia és az 

alvástöredezettség. Egyszeri dózis MDMA kezelés után számottevő változásokat 

találtunk az alvásparaméterekben. Eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy a 

vizsgált alvásparaméterek közül két hatás – a csökkent REM-latencia és az 

alvástöredezettség – egybeesik azzal, amit depressziós betegeken leírtak, ezzel 

szemben más alvásparaméterek pl. NREM nem követték a depressziós betegeken 

megfigyelt változásokat. Azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a depresszióban 

előforduló alvászavarok nem mindegyike magyarázható a szerotonerg rendszer ilyen 

jellegű károsodásával, illetve a depresszió során észlelt szerotonerg eltérések csak 

részben hasonlóak az MDMA-által kiváltott hatásokhoz, ezért feltételezhető, hogy a 

depresszió patomechanizmusában egyéb eltérések valamint más neurotranszmitter 

rendszerek is részt vesznek. 

 

6. Kimutattuk, hogy az akut MDMA kezelés csökkenti az agresszív magatartást, ezzel 

szemben az MDMA előkezelés és az agresszió szabályozásában résztevevő 

agyterületeken talált szerotonerg károsodás nem fokozza az agresszív magatartást. A 

megnövekedett agresszív magatartás hiánya többféleképpen magyarázható. A 

rezidens- betolakodó tesztben az állatok eleve magasabb agresszivitással 

rendelkeznek, ezért feltételezhető, hogy további kisfokú növekedés nem érzékelhető. 

Továbbá a rezidens állatok esetében nélkülözhetetlen a krónikus szociális izoláció, 

amely eleve csökkent 5-HT szintet eredményez, mely szintén hozzájárulhat az alap 

agresszivitási szint megnövekedéséhez. 
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7. Eredményeink felhívják a figyelmet az ecstasy használat hosszútávú 

következményeire, különösen a genetikailag vagy egyéb körülmények miatt lassan 

metabolizáló személyek esetében. 

 
 

ÚJ EREDETI MEGFIGYELÉSEK 

1. Először vizsgáltuk a 5-HTT mRNS expresszióját a nyúltvelői és agytörzsi raphe 

magok területén egyszeri dózis MDMA kezelést követően. Elsőként mutattuk ki, hogy 

a nucleus raphe dorsalisban és medianusban talált változások mind mértékükben, mind 

időbeni lefutásukban hasonlóak. 

2. Először írtuk le az irodalomban, hogy a 5-HTT mRNS expressziója a vizsgált raphe 

magokban átmenetileg megemelkedik, melyet egy átmeneti csökkenés, majd 180 

napnál normalizáció követ.  

3. Elsőként vizsgáltuk ilyen részletesen és ilyen hosszú időn át immunhisztokémiai 

módszerrel az MDMA hatásait, kísérleteink az agy szinte minden területére 

kiterjedtek. A vizsgált 32 agyterület 5-HTT rostdenzitása alapján elmondható, hogy az 

MDMA kezelést követő 7 és 21 napnál a legtöbb területen csökkenést, 180 napnál 

néhány kivételtől eltekintve regenerációt találtunk. 

4. A szakirodalomban elsőként jellemeztük az MDMA tartós alváshatásait, 16 paraméter 

változását mértük a 3 időpontban. Legfontosabb eredményeink a csökkent REM 

latencia, a fokozódott alvástöredezettség, valamint a delta EEG teljesítmény-

sűrűségének változásai.  

5. Elsőként vizsgáltuk az MDMA alvásra és agresszióra való hatásait párhuzamosan az 

alvás- és agressziószabályozásban résztvevő agyterületek 5-HTT rostdenzitásával. 
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tudtam volna ezt a munkát befejezni. 

 

A munka az EU V. (QLG3-CT- 2002-00809) és VI. (LSHM-CT-2004-503474) 

Keretprogram, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium tárcaszintű kutatási 

támogatásával (058/2003 és 460/2006), az  OMFB 01926/2002, az OTKA T020500, valamint 

az Oktatási Minisztérium PhD. ösztöndíja támogatásával készült. 
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