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1. MEGJEGYZÉSEK 
 

Értekezésemben igyekeztem minden szakkifejezést magyar helyesírás szerint 

feltüntetni. Esetenként azonban egy-egy szó magyar fordítása nagy nehézséget okozott, 

így néhány anatómiai elnevezésben latin írásmódot (pl. gyrus dentatus), míg néhány 

molekuláris biológiai elnevezésben pedig angol írásmódot (pl. forward és reverse 

primer) követtem. 

 

Vizsgálataim során két kevésbé ismert módszert is alkalmaztam, amelyek 

megértését segítheti a vizsgálatok elméleti hátterének rövid vázolása. Az erről szóló 

összefoglalókat az „Anyagok és Módszerek” fejezetbe illesztettem. 
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2. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
 

2-AG 2-arachidonil-glicerin, endokannabinoid 

AM251 1-(2,4-diklorofenil)-5-(4-jodofenil])-4-metil-N-(1-piperidil)-pirazol-3-

karboxamid, CB1 receptor antagonista 

bp bázispár 

CA cornu ammonis 

Ca2+ kálcium-ion 

cAMP ciklikus adenozin-monofoszfát 

CB1 1-es típusú kannabinoid receptor 

CB2 2-es típusú kannabinoid receptor 

cDNS komplementer dezoxi-ribonukleinsav 

CRIP kannabinoid receptor kötőfehérje 

Ct ciklus küszöbérték 

Δ9-THC Δ9-tetrahidrokannabinol, természetes kannabinoid 

DAB 3,3’-diaminobenzidin 

DEPC dietil-pirokarbonát 

DGL diacil-glicerin lipáz, a 2-AG fő szintetizáló enzime 

DGL-α INT a DGL-α fehérje 790-908 aminosavait felismerő antitest 

DHPG dihidroxi-fenil-glicin, az I-es típusú metabotróp glutamát receptorok 

agonistája 

DNS dezoxi-ribonukleinsav 

DSE a serkentés depolarizáció-indukált szuppressziója 

DSI a gátlás depolarizáció-indukált szuppressziója 

eCB-LTD endokannabinoid-mediált hosszútávú depresszió 

eCB-STD endokannabinoid-mediált rövidtávú depresszió 

EEG elektroencefalográf 

ERK extracelluláris szignál által regulált kináz 

FAAH zsírsavamid hidroláz, az anandamid fő lebontó enzime 

FAK fokális adhéziós kináz 

GABA γ-amino-vajsav 

GAPDH gliceraldehid-3-foszfát dehidrogenáz 
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GluR glutamát receptor 

GPR55 55-ös típusú G-fehérje kapcsolt receptor 

GD gyrus dentatus 

ILEA Nemzetközi Epilepsziaellenes Liga 

JNK c-Jun N-terminális kináz 

MGL monoacil-glicerin lipáz, a 2-AG fő lebontó enzime 

MGL-mid az MGL fehérje 172-206 aminosavait felismerő antitest 

MGL-NT az MGL fehérje 5-19 aminosavait felismerő antitest 

mGluR metabotróp glutamát receptor 

mRNS hírvivő ribonukleinsav 

NAPE-PLD N-acil-foszfatidil-etanolamin foszfolipáz D, az anandamid fő 

szintetizáló enzime 

NeuN neuronális nukleusz 

NMDA N-metil-D-aszpartát 

NTC templát nélküli negatív kontroll 

O-1812 (R)-(20-ciano-16,16-dimetildokoza-cisz-5,8,11,14-tetraénil)-1′-

hidroxi-2′-propilamin, CB1 receptor agonista 

PB foszfát puffer 

PCR polimeráz láncreakció 

PKA protein kináz A 

PLC-β foszfolipáz C β 

PSD posztszinaptikus denzitás 

qPCR kvantitatív valós idejű polimeráz láncreakció 

RIM Rab3-interakciós molekula 

RNS ribonukleinsav 

RT reverz transzkripció 

SEM átlag standard hibája 

SR-141716A N-(piperidin-1-il)-5-(4-klorofenil)-4-metil-1H-pirazol-3-karboxamid 

hidroklorid, CB1 receptor antagonista 

TBS Tris-pufferelt sóoldat 

TBST Tween20 tartalmú Tris-pufferelt sóoldat 

TRPV tranziens receptor potenciál vanilloid ioncsatorna 
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WIN55,212-2 (R)-(1)[2,3-dihidro-5-metil-3-(4-morfolino)metil]pirrolo-[1,2,3-de]-

1,4-benzoxazin-6-il](1-naftil) metanon, CB1 receptor agonista 

Zn2+ cink-ion 
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4. BEVEZETÉS 
 

A szinaptikus jelátvitel a kémiai szinapszisokban elsősorban anterográd módon 

valósul meg, vagyis a preszinaptikus idegsejtek szinaptikus vezikulákban tárolt 

klasszikus neurotranszmitterei ingerület hatására felszabadulnak, és a szinaptikus résen 

átjutva aktiválják a posztszinaptikus idegsejten elhelyezkedő receptoraikat. A 

hagyományos anterográd jelátvitel mellett azonban ismertek olyan nem hagyományos 

jelátviteli molekulák, például a nitrogén-monoxid, szén-monoxid vagy egyes 

növekedési faktorok, amelyek retrográd kommunikációt tesznek lehetővé az idegsejtek 

között. Anatómiai és fiziológiai eredmények egyaránt azt támasztják alá, hogy az 

idegrendszerben található CB1 kannabinoid receptor és ligandjai, a lipid tulajdonságú 

endokannabinoidok közvetítésével hasonló szinaptikus retrográd jelátvitel valósul meg, 

amely révén a posztszinaptikus idegsejt szabályozni képes a rá érkező preszinaptikus 

eredetű neurotranszmitter felszabadulás erősségét, és így az endokannabinoid rendszer 

részt vesz a szinaptikus plaszticitás számos formájának szabályozásában. 

Rágcsálókban az endokannabinoid rendszer tagjainak lokalizációja, valamint 

funkcionális szerepe számos idegrendszeri betegségben már jól ismert, azonban 

ismereteink az emberi endokannabinoid rendszerről kevésbé széleskörűek. Ezért doktori 

munkám során neuroanatómiai módszerekkel vizsgáltam meg az endokannabinoid 

rendszer tagjainak pontos szubcelluláris elhelyezkedését az emberi hippokampusz 

kémiai szinapszisaiban. Az endokannabinoid rendszer egyik legjelentősebb fiziológiai 

funkciója a szinaptikus aktivitás csillapítása, amelynek különösen nagy szerepe lehet 

fokozott aktivitással járó idegrendszeri betegségekben. Így megvizsgáltam, hogy egy 

krónikus idegrendszeri betegségben, a humán temporális lebeny eredetű epilepsziában, 

fellelhető-e tartós változás az endokannabinoid rendszer elemeinek kifejeződésében. 
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4.1 Az emberi hippokampusz anatómiája 
 

A hippokampusz citoarchitektonikus szerkezetét tekintve az emlősök 

előagyának filogenetikailag egyik legősibb területéhez, az archikortexhez tartozó 

anatómiai struktúra, amely a tőle proximálisan található gyrus dentatus-szal, és a 

disztálisan elhelyezkedő szubikulummal, preszubikulummal, paraszubikulummal és 

entorinális kéreggel együtt alkotja a strukturálisan heterogén, azonban funkcionálisan 

együttműködő hippokampális formációt. Szerkezetére jellemző, hogy principális 

sejtjeik és rétegeik, amelyek a principális sejtek kapcsolataiból adódnak, lamináris 

elrendezésűek. A hippokampusz fontos szerepet játszik a deklaratív memória 

emléknyomainak rögzítésében és a térbeli tájékozódásban (Eichenbaum, 2004, Moser és 

mtsai, 2008), és sérülése a kognitív képességek károsodásához vezethet (Scoville és 

Millner, 1957, Hermann és mtsai, 1992, Miller és mtsai, 1993). 

A humán hippokampusz a temporális lebenyek mediális részén, a kortikális 

felszín alatt helyezkedik el. Longitudinálisan három különböző régióra osztható. A 

ventrálisan elhelyezkedő fej vagy anterior rész tartalmazza az unkuszt és a 

hippokampusz digitációit, majd a hippokampusz kaudálisan, majd dorzálisan 

kanyarodva és elvékonyodva folytatódik a középső test, majd pedig a poszterior farok 

részben, összességében csikóhalhoz hasonló formát hozva létre (1. ábra). 

Az emberi hippokampusz szerkezetének leírása során Rafael Lorente de Nó 

nomenklatúráját vettük alapul (Lorente de Nó, 1934) David Amaral és Seress László 

módosításaival (Amaral, 1978, Seress, 1988). A hippokampusz a cornu ammonisból és 

a gyrus dentatusból áll össze úgy, hogy a két U alakú rész egymás felé fordulva foglalja 

magában a másikat (1. ábra). A cornu ammonis a benne található principális sejtek, 

vagyis a piramissejtek, morfológiája és azok kapcsolatrendszere alapján három fő 

régióra, a CA3, CA2 és CA1 (cornu ammonis, CA) területekre, a CA3 régió pedig 

további CA3a, CA3b és CA3c alrégiókra osztható. Az emberben található piramissejtek, 

a rágcsálókkal szemben, laza és kiterjedt réteget hoznak létre a CA1-3 régiókban. 

Apikális dendritjeik a radiatum rétegben haladnak, majd elsősorban a lacunosum-

moleculare rétegben arborizálnak, bazális dendritjeik pedig az oriens rétegben ágaznak 

el, így hozva létre a hippokampusz lamináris szerkezetét. A gyrus dentatus fő principális 

serkentősejtjei, a szemcsesejtek, tömör rétegbe rendeződnek, dendritfájuk a molekuláris 
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1. ábra Az emberi hippokampusz szerkezete 
A hippokampusz a mediális testre (1), anterior fejre (2) és 
poszterior farokra tagolódik (3). A farok a terminális 
szegmentumban végződik (4), míg a fejben a hippokampusz 
digitációi (5) és az unkusz (6) figyelhető meg. A cornu 
ammonis (CA) és a gyrus dentatus (GD) két egymásba fonódó 
U alakú lemezként jelenik meg a hippokampusz 
keresztmetszeti képében. 
Forrás: Duvernoy: The human hippocampus, módosítva 
 
 

rétegben arborizál. A szemcsesejtek rétege és annak szárai közé benyúló CA3c régió 

között helyezkedik el a hilus. A szemcsesejtek axonjai, az úgynevezett moharostok, 

jellegzetes formájú és méretű serkentő mohaterminálisokat adnak a CA3 régióban és a 

hilusban található dendritekre. A hilus principális sejtjei a mohasejtek, amelyek tipikus 

képződményei a proximális dendritjeiken található nagyméretű komplex tüskék, 

amelyek a szemcsesejtek óriás mohaterminálisait fogadják. A hippokampusz principális 

sejtjein felül kisebb számban, de ugyanakkor jelentős változatosságban találhatók 

általában lokálisan elágazó, gátló hatású nem-principális neuronok. Ezen interneuronok 

anatómiai karakterizálása neurokémiai tulajdonságaikon (kálciumkötő fehérjék, 

neuropeptidek, receptorok, trofikus faktorok kifejezésén), elhelyezkedésükön, be- és 

kimeneti tulajdonságaikon és funkciójukon alapszik (Freund és Buzsáki, 1996, 

Klausberger és Somogyi, 2008). 

A hippokampális formációt különlegessé teszi az információ áramlásának 

döntően egyirányú természete és belső asszociációs hálózatának elrendezése (2. ábra). 

Bemenete az entorinális kortex II. rétegéből érkező perforáns pálya, amely elsősorban a 

szemcsesejtek dendritjén szinaptizál a gyrus dentatus molekuláris rétegének külső 

kétharmadában. A szemcsesejtek axonjai, amelyek a lucidum réteget alkotják a CA3 

területén, elsősorban a CA3 piramissejtekkel létesítenek szinaptikus kapcsolatot. 

Azonban a szemcsesejtek szintén innerválják a hiláris mohasejteket, amelyek a gyrus 
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dentatus belső molekuláris rétege felé küldik serkentő axonjaikat a szemcsesejtek 

dendritjeire, így alakítva ki egy diszinaptikus kört a gyrus dentatusban. A CA3 

piramissejtjeinek CA1 régiót beidegző axonjai a Schaffer kollaterálisok, azonban a CA3 

rekurrens kollaterálisai a CA3 régió más piramissejtjeivel is kapcsolatot teremtenek. A 

CA1 piramissejtek a szubikulum piramissejtjeinek közbeiktatásával vagy kikerülésével 

végződnek az entorinális kortex mélyebb rétegeiben. Az entorinális kéreg, amely a 

neokortex különböző területeivel erős reciprok kapcsolatban áll, a hippokampális 

bemenetek legfőbb forrása és a hippokampális kimenetek legfőbb célterülete, így a 

hippokampusz és az agy más területei közötti információáramlás leginkább az 

entorinális kéreg közveítésével valósul meg. 
 

 
2. ábra Az emberi hippokampusz belső pályarendszere 
A hippokampusz fő bemenete az entorinális kortexből (ENT) érkező perforáns pálya (A), amely a gyrus 
dentatus (GD) molekuláris rétegében (8) végződik. A szemcsesejtek (9) axonjai, a moharostok (B), 
elsősorban a CA3 piramissejteket innerválják, majd azok a Schaffer kollaterálisok (C) révén beidegzik a 
CA1 piramissejteket. A CA1 piramissejtek axonjai (D) a szubikulum (SUB) piramissejtjeit innerválják, 
amelynek axonjai (E) az alveusban (1) majd a fimbriában (4) haladva hagyják el a hippokampuszt. 
(2 és 3) CA1 és CA3 piramissejtréteg, (5) radiatum réteg, (6) lacunosum-moleculare réteg, (7) 
hippokampális szulkusz, (9) hilus 
Forrás: Duvernoy: The human hippocampus 
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4.2 Az endokannabinoid rendszer molekuláris és anatómiai felépítése, 

valamint funkcionális jelentősége az idegrendszerben 
 

4.2.1 Az endokannabinoid rendszer molekuláris elemei 

 

4.2.1.1 A természetes kannabinoidok és az endogén kannabinoidok 

 

A vadkender növényben (Cannabis sativa) található kémiai anyagok 

viselkedésre gyakorolt és gyógyászati hatása már az ókortól kezdve ismert. A 19. 

században O’Shaughnessy írta le a vadkenderből előállított drog, a kannabisz, fájdalom- 

és hányáscsillapító hatását, amelynek általános gyógyászati célokra való felhasználását 

végül megakadályozta, hogy pszichoaktív hatása miatt fogyasztása illegálissá vált. A 

kannabisz hatásaiért felelős pszichoaktív kémiai anyagot, a Δ9-tetrahidrokannabinolt 

(Δ9-THC, 3. ábra) Raphael Mechoulam kutatócsoportja azonosította (Gaoni és 

Mechoulam, 1964). A Δ9-THC hidrofób molekuláris szerkezete miatt évtizedekig azt 

feltételezték, hogy a molekula nem receptorhoz kötődik, hanem a membránok 

fluiditásának befolyásolásával fejtheti ki hatását. A feltételezést Allyn Howlett 

kutatócsoportja cáfolta meg: agyból izolált membránokon megmutatták, hogy a Δ9-THC 

analógja specifikusan kapcsolódik a membránokon található kannabinoid-szenzitív 

receptorokhoz (Devane és mtsai, 1988). Hamarosan molekulárisan is azonosították a 

CB1 és CB2 kannabinoid receptorokat az idegrendszer, illetve az immunrendszer 

sejtjeiben (Matsuda és mtsai, 1990, Munro és mtsai, 1993). Ezt követően sikerült 

igazolni a szervezet által előállított természetes endogén kannabinoid ligandoknak, az 

endokannabinoidoknak, a létét is, amelyek a Δ9-THC-hez hasonlóan lipid jellegű 

anyagoknak bizonyultak, és a sejtmembránok hosszú szénláncú zsírsav-alkotóiból 

keletkeznek számos enzimatikus lépést követően. Elsőként az N-arachidonil-

etanolamin, vagyis az anandamid (3. ábra), azonosítása történt meg (Devane és mtsai, 

1992). A másik legjelentősebb endokannabinoid, a 2-arachidonil-glicerin (2-AG, 3. 

ábra) (Mechoulam és mtsai, 1995, Sugiura és mtsai, 1995, Stella és mtsai, 1997) az 

anandamidnál nagyságrendekkel nagyobb mennyiségben található meg az agyban 

(Stella és mtsai, 1997), valamint az anandamiddal szemben a CB1 receptor teljes 

agonistája (Sugiura és mtsai, 2006). Emellett a 2-AG szintjének szabályozásával 
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befolyásolható a szinaptikus neurotranszmisszió (Melis és mtsai, 2004, Jung és mtsai, 

2005, Makara és mtsai, 2005, Straiker és Mackie, 2005, Szabó és mtsai, 2006, 

Hashimotodani és mtsai, 2007a, Hashimotodani és mtsai, 2008, Straiker és mtsai, 2009, 

Tanimura és mtsai, 2010, Gao és mtsai, 2010), így a CB1 kannabinoid receptor endogén 

ligandja valójában a 2-AG lehet (Sugiura és mtsai, 2006). 

A legjobban ismert endokannabinoidokon kívül számos más kémiailag rokon 

bioaktív lipidet azonosítottak az agyban, amelyek potenciálisan kannabinoid 

receptorokon hathatnak, vagyis endokannabinoidok lehetnek (3. ábra): közéjük tartozik 

az N-arachidonil-dopamin (Bisogno és mtsai, 2000, Huang és mtsai, 2002), a 2-

arachidonil-glicerin-éter vagy más néven noladin-éter (Hanus és mtsai, 2001, Fezza és 

mtsai, 2002), a virodhamin (Porter és mtsai, 2002), az N-arachidonil-szerin (Milman és 

mtsai, 2006), a dihomo-γ-linolénil-etanolamin és dokozatetraénil-etanolamin (Hanus és 

mtsai, 1993). Ugyan számos endokannabinoid pontos élettani szerepe még nem ismert, 

azonban a legtöbbjük segítségével részben kiválthatóak a Δ9-THC-hez hasonló hatások 

(Di Marzo és mtsai, 2007). 

 

 
 
3. ábra A kannabinoid receptorokon ható ligandok: a természetes eredetű Δ9-THC és az 

endokannabinoid molekulák kémiai szerkezete. 
Forrás: Piomelli, 2003, módosítva 
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4.2.1.2 A klasszikus kannabinoid receptorok molekuláris szerkezete, élettani 

szerepe és a CB1 kannabinoid receptor elhelyezkedése az idegrendszerben 

 

A gerincesekben megtalálható CB1 (Matsuda és mtsai, 1990) és CB2 

kannabinoid receptorok (Munro és mtsai, 1993) egyaránt a hét transzmembrán domént 

tartalmazó G-fehérje kapcsolt receptorok Gi/o-kapcsolt csoportjába tartoznak. A receptor 

ligandkötő helye a harmadik és hatodik transzmembrán domén által alkotott hidrofób 

zsebben található, amit a kannabinoid ligandok a membránban való laterális diffúzióval 

érnek el (Song és Bonner, 1996, Makriyannis és mtsai, 2005, Tian és mtsai, 2005). A 

proto-kannabinoid receptorból génduplikációval keletkezett CB1 és CB2 kannabinoid 

receptor gének egymással 44%-os aminosav-egyezést mutatnak (McPartland és mtsai, 

2003, McPartland és mtsai, 2007), szöveti elhelyezkedésük azonban eltérő. A CB2 

receptor idegsejteken való jelenléte még kérdéses (Onaivi és mtsai, 2006), azonban 

immunsejteken, köztük az agyban jelen lévő mikrogliák, felszínén kifejeződik (Munro 

és mtsai, 1993, Carayon és mtsai, 1998, Cabral és Griffin-Thomas, 2009), és a 

mikrogliák aktivációját és migrációját befolyásolva (Franklin és Stella, 2003, Stella, 

2009) az endokannabinoidok immunszuppresszáns hatásának közvetítéséért lehet 

felelős (Maresz és mtsai, 2005, Maresz és mtsai, 2007). A CB1 azonban a központi 

idegrendszerben az egyik legnagyobb mennyiségben megtalálható G-fehérje kapcsolt 

receptor, ami magyarázatot adhat a kannabinoidok széleskörű élettani és viselkedési 

hatásaira emberekben és kísérleti állatokban egyaránt. A hatások közül négy 

kiemelkedő jelentőségű („tetrád”): a kannabinoidok adagolása merev mozdulatlanságot, 

hipotermiát és fájdalomcsillapítást vált ki, valamint lecsökkenti a spontán motoros 

aktivitást (Compton és mtsai, 1993). Azonban a tetrád-teszt minden jellegzetes eleme 

hiányzik azokban az állatokban, amelyekből a CB1 receptor génjét kiütötték (Zimmer és 

mtsai, 1999, Ledent és mtsai, 1999, Monory és mtsai, 2007). Ezenkívül a 

kannabinoidok jól ismert hatása az emlékezet károsítása, az étvágy fokozása, az eufória, 

a különböző élvezeti cikkek ismételt fogyasztásának megerősítése és a függőség 

kialakítása, amelyekért mind a CB1 receptor felelős (Taylor, 1998, Ameri, 1999, Ledent 

és mtsai, 1999, Zimmer és mtsai, 1999, Lupica és mtsai, 2004). 

A CB1 receptor lokalizációját elsőként regionális szinten tárták fel: a Δ9-THC 

analógja nagy mennyiségben kötődött meg a kognitív képességekért felelős 
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neokortexben, a tanulásban jelentős hippokampuszban, a mozgáskoordinációért felelős 

kisagyban és az érzelmekért felelős amigdalában (Herkenham és mtsai, 1990, 

Herkenham és mtsai, 1991, Mailleux és Vanderhaeghen, 1992). Jelentős mennyiségű 

kötődést tapasztaltak továbbá a gerincvelő hátsó szarvában, amely a kannabinoidok 

fájdalomcsillapító hatásáért felelhet, és a hipotalamusz ventromediális részén, amely a 

kannabinoidok étvágyfokozó hatását közvetítheti. A CB1 mRNS molekulájának in situ 

hibridizációs vizsgálata hasonló regionális mintázatot tárt fel (Mailleux és 

Vanderhaeghen, 1992, Matsuda és mtsai, 1993), azonban kortikális területeken a CB1 

mRNS expresszió nem volt egyenletes mértékű. Egyaránt találtak elszórtan 

elhelyezkedő, feltehetőleg GABAerg, erősen CB1 pozitív sejteket, valamint rétegesen 

elhelyezkedő, feltehetőleg glutamáterg, gyengén pozitív sejteket (Matsuda és mtsai, 

1993, Marsicano és Lutz, 1999). A CB1 receptor ellen termeltetett ellenanyagok 

felhasználásával megállapították, hogy a receptorfehérje GABAerg (Tsou és mtsai, 

1998), főleg kolecisztokinin-tartalmú interneuronokban található meg, szubcelluláris 

eloszlására pedig a preszinaptikus lokalizáció jellemző a hippokampusz (Katona és 

mtsai, 1999, Katona és mtsai, 2000), az amigdala (Katona és mtsai, 2001) és a 

szomatoszenzoros kortex (Bodor és mtsai, 2005) területén, jellegzetes periszinaptikus 

elhelyezkedéssel (Nyíri és mtsai, 2005, Kawamura és mtsai, 2006). Érzékenyebb 

ellenanyaggal elvégzett immuncitokémiai reakció a glutamáterg terminálisokban 

található CB1 receptor meglétét is bizonyította számos agyterületen, szintén 

preszinaptikus lokalizációval (Katona és mtsai, 2006, Kawamura és mtsai, 2006, 

Yoshida és mtsai, 2006, Uchigashima és mtsai, 2007, Lafourcade és mtsai, 2007, 

Wittmann és mtsai, 2007, Mátyás és mtsai, 2008, Nyilas és mtsai, 2009). A glutamáterg 

(Marsicano és mtsai, 2003, Monory és mtsai, 2006, Monory és mtsai, 2007, Kamprath 

és mtsai, 2009) és GABAerg (Puighermanal és mtsai, 2009) sejteken található receptor 

egyaránt jelentős élettani szereppel bír. 

 

4.2.1.3 A nem-klasszikus kannabinoid receptorok 

 

Az anandamid a klasszikus kannabinoid receptorokon kívül más receptorok 

aktiválására is képes. Ilyen ligand-függő nem szelektív kation csatorna például az 1-es 

típusú tranziens receptor potenciál vanilloid ioncsatorna (TRPV1), amelynek az 
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anandamid teljes agonistája, és kötésének hatására kálcium áramlik a neuronokba azok 

depolarizációját elősegítve (Zygmunt és mtsai, 1999); vagy a TRPV4, amelyet az 

anandamid epoxieikozatriénsav metabolitja aktivál (Watanabe és mtsai, 2003). A 2-AG 

vagy más növényi kannabinoidok azonban nem képesek a TRPV1 aktiválására, így a 

vanilloid receptorok nem sorolhatóak a klasszikus kannabinoid receptorok közé. 

A G-fehérje kapcsolt receptorok között számos úgynevezett árva, vagyis még 

nem azonosított ligandot kötő, receptor létezik, amelyek közül a GPR55 esetében 

feltételezték, hogy azok kannabinoid receptorok lehetnek (Baker és mtsai, 2006, 

Pertwee, 2007). A GPR55 aktiválható számos kannabinoid és endokannabinoid 

segítségével, azonban szokatlan módon az AM251 kannabinoid antagonistával is. Ezzel 

szemben a WIN55,212-2 agonista segítségével nem érhető el aktiválás (Ryberg és 

mtsai, 2007). Mindez arra utal, hogy a GPR55 endogén ligandja nem kannabinoid 

természetű lehet, és valóban bizonyítást nyert, hogy a lizofoszfatidil-inozitol a receptor 

endogén ligandja (Oka és mtsai, 2007, Oka és mtsai, 2009, Henstridge és mtsai, 2009, 

Henstridge és mtsai, 2010). 

 

4.2.1.4 A 2-AG előállításában és lebontásában résztvevő molekuláris elemek 

 

Az endokannabinoidok számos vonásukban eltérnek a hagyományos 

neurotranszmitterektől. Nem szinaptikus vezikulákban tárolódnak, hanem 

aktivitásfüggő módon keletkeznek a sejtek struktúrafunkciót is betöltő 

sejtmembránjának alkotóiból, és lipid természetű anyagok lévén a sejtek membránján 

szabadon áthaladva szabadulnak fel (Piomelli, 2003). Szintjük ennek megfelelően az 

idegsejtekben nem állandó, ezért aktivitásfüggő enzimatikus előállításuk és 

degradációjuk mértéke fokozott fontossággal bír. Ezen felül a CB1 kannabinoid receptor 

preszinaptikus elhelyezkedése arra utal, hogy az endokannabinoidok a szinapszisokban 

retrográd jelátviteli molekulaként funkcionálhatnak, és szabályozhatják más 

neurotranszmitterek felszabadulását (Freund és mtsai, 2003, Chevaleyre és mtsai, 2006, 

Kano és mtsai, 2009). 

Az egyik fő endokannabinoid, a 2-AG (Mechoulam és mtsai, 1995, Sugiura és 

mtsai, 1995) szintézisét számos különféle hatás válthatja ki (4. ábra). Egyrészről a 

posztszinaptikus idegsejtek ingerlésének hatására keletkezhet 2-AG (Bisogno és mtsai, 
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1997, Stella és mtsai, 1997, Hohmann és mtsai, 2005). Ennek oka a feszültségfüggő 

Ca2+ csatornák kinyílása, ami az intracelluláris Ca2+-szint megemelkedését, majd az 

endokannabinoidok felszabadulását váltja ki (Kondo és mtsai, 1998, Brenowitz és 

Regehr, 2003, Maejima és mtsai, 2005). Egyelőre nem tisztázott, hogy a Ca2+-szint 

megemelkedése pontosan milyen mechanizmus révén váltja ki a 2-AG szintézisét, de a 

Ca2+ feltehetőleg a 2-AG egyik szintetizáló enzimét aktiválhatja. Szintén kiválthatja a 2-

AG felszabadulását az idegsejtek plazmamembránjában található Gq/11 típusú G-

fehérjéhez kapcsolt metabotróp receptorok aktiválása, mégpedig elsősorban akkor, ha az 

Ca2+ felszabadulás jelenlétében történik. Az I-es típusú metabotróp glutamát receptorok 

(mGluR) aktiválása számos agyterületen képes a retrográd kannabinoid jelátvitel 

megindítására és a szinaptikus neurotranszmisszió modulálására (Maejima és mtsai, 2001, 

 

 
4. ábra A 2-AG közvetítette szinaptikus jelátvitel folyamata a hippokampális serkentő 

szinapszisokban 
A 2-AG szintézisét kiválthatja a posztszinaptikus idegsejtek ingerlése vagy a Gq/11 típusú G-fehérjéhez 
kapcsolt metabotróp receptorok aktiválása, illetve a két inger együttesen. Előbbi esetben a depolarizáció 
hatására megnyíló feszültségfüggő Ca2+ csatornák megnövelik az intracelluláris Ca2+-szintet, amely 
feltehetőleg a szintetizáló DGL enzim aktivitását fokozza. Utóbbi esetben az I-es típusú metabotróp 
glutamát receptorok (mGluR) aktiválás hatására Gq/11-fehérje közvetítésével megindítják a 2-AG 
előállítását, amelyet a foszfolipáz C β (PLCβ), majd diacil-glicerin lipáz (DGL) enzimek végeznek el. A 
keletkezett 2-AG a szinapszisban retrográd haladva eléri és aktiválja preszinaptikus CB1 receptorát, amely 
további molekuláris lépések során gátolja a preszinaptikus vezikula kibocsájtás mértékét. A 2-AG 
neurotranszmitter inaktivációját a preszinaptikus monoacil-glicerin lipáz (MGL) enzim végzi. 
Forrás: Kano és mtsai, 2009, módosítva 
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Varma és mtsai, 2001, Gerdeman és mtsai,2002, Ohno-Shosaku és mtsai, 2002, Galante 

és Diana, 2004, Kushmerick és mtsai, 2004) 2-AG felszabadításával és a foszfolipáz C 

β (PLCβ) és DGL-α enzimek aktivációjával (Maejima és mtsai, 2005, Jung és mtsai, 

2005). Más G-fehérje kapcsolt metabotróp receptorok, például a muszkarinikus acetil-

kolin receptor (Kim és mtsai, 2002, Ohno-Shosaku és mtsai, 2003, Fukudome és mtsai, 

2004, Turu és mtsai, 2009), az orexin receptor (Haj-Dahmane és Shen, 2005), a 

kolecisztokinin receptor (Földy és mtsai, 2007), angiotenzin receptor (Turu és mtsai, 

2007, Turu és mtsai, 2009), és a P-anyag receptorának (Drew és mtsai, 2009) aktiválása 

hasonló hatással bír. 

A 2-AG előállítását és lebontását az 5.A ábra foglalja össze. A G-fehérje 

szignalizáció beindításának következtében a membránalkotó foszfolipid foszfatidil-

inozitol-biszfoszfát PLCβ-mediált  enzimatikus bontásával inozitol-triszfoszfát és 

diacil-glicerin keletkezik a glicerin-váz sn-3 pozíciójában található kötés hidrolízisével. 

A glicerinváz sn-1 pozíciójában általában sztearinsav (Jung és mtsai, 2007), míg az sn-2 

pozícióban arachidonsav található. A 2-AG a diacil-glicerin másodlagos hírvivő 

molekulából keletkezik (Bisogno és mtsai, 1997) a glicerin-váz sn-1 pozíciójában 

található zsírsav lehasításával, amelyet az sn-1 specifikus diacil-glicerin lipáz (DGL) 

enzim végez (Bisogno és mtsai, 2003). Az enzim négy transzmembrán régiójának 

köszönhetően a sejtmembránba integráltan helyezkedik el, két ismert izoformáját eltérő 

hosszúságú C-terminális szakasz jellemzi: a hosszabb intracelluláris C-terminális 

szakasszal rendelkező izoforma a DGL-α, míg a DGL-β rövidebb (Bisogno és mtsai, 

2003). A DGL-β elsősorban a fejlődő idegrendszerben (Bisogno és mtsai, 2003, Jung és 

mtsai, 2005) és a májban expresszálódik (Gao és mtsai, 2010), míg a DGL-α a felnőtt 

agyban található meg nagy mennyiségben, és ott a 2-AG stimulációval kiváltott 

szintéziséért felel (Bisogno és mtsai, 2003, Gao és mtsai, 2010). A PLCβ és a DGL 

közvetített enzimatikus útvonal mellett (Prescott és Majerus, 1983, Stella és mtsai, 

1997) a 2-AG más enzimek segítségével is keletkezhet. Az egyik ilyen alternatív 

útvonal során a foszfatidil-inozitol foszfolipáz A1 mediált hidrolízisével lizo-foszfatidil-

inozitol keletkezik, amelyet foszfolipáz C bont 2-AG endokannabinoiddá (Ueda és 

mtsai, 1993, Tsutsumi és mtsai, 1994). Emellett a 2-AG szintén szintetizálódhat 

foszfatidilsav hidrolízisével is (Bisogno és mtsai, 1999). 
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A 2-AG lebontását az idegrendszerben elsősorban a monoacil-glicerin lipáz 

(MGL) (Karlsson és mtsai, 1997, Dinh és mtsai, 2002, Dinh és mtsai, 2004, Saario és 

mtsai, 2004, Blankman és mtsai, 2007) végzi, amely a 2-AG-t arachidonsavra és 

glicerinre hidrolizálja. Az MGL-t tartalmazó sejtek frakcióinak aktivitás vizsgálata, 

valamint az enzim kristályszerkezete arra utal, hogy ugyan az MGL szolubilis protein, 
 

 

A                               B 

5. ábra A 2-AG (A) illetve az anandamid (B) bioszintézise és degradációja 
A, A 2-AG két egymást követő enzimatikus lépésben keletkezik: elsőként a foszfolipáz C a 
membránalkotó foszfatidil-inozitolt diacil-glicerinné hasítja, ezt követően pedig a diacil-glicerin lipáz 
(DGL) az sn-1 pozícióban található zsírsav lehasításával 2-AG-t állít elő. Az endokannabinoid 
inaktiválását a monoacil-glicerin lipáz (MGL) végzi a 2-AG glicerinné és arachidonsavvá való 
bontásával. 
B, Az anandamid szintézise során a foszfatidil-etanolamin lipidekre a foszfatidil-kolin arachidonil-
csoportja kerül egy ismeretlen N-acil-transzferáz enzim segítségével. Az így keletkezett N-arachidonil-
foszfatidil-etanolamint az N-acil-foszfatidil-etanolamin foszfolipáz D (NAPE-PLD) hasítja anandamiddá 
és foszfatidsavvá. Az anandamid degradációját arachidonsavvá és etanolaminná a zsírsavamid hidroláz 
(FAAH) katalizálja. 
Forrás: Gomez-Ruiz és mtsai, 2007, módosítva 
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szerkezete mégis lehetővé teszi, hogy a membránhoz kapcsolódjon (Dinh és mtsai, 

2002, Blankman és mtsai, 2007, Labar és mtsai, 2010). Az MGL mellett mintegy 15%-

ban azonban más, kevéssé felderített enzimek, elsősorban az α/β-hidroláz 6 (4%-ban), 

és az α/β-hidroláz 12 (9%-ban) is felelős a 2-AG bontásáért (Blankman és mtsai, 2007, 

Marrs és mtsai, 2010). Ennél kisebb nagyságrendben járulhat hozzá a degradációhoz az 

anandamid bontását katalizáló zsírsavamid hidroláz (Di Marzo és mtsai, 1998, Goparaju 

és mtsai, 1998). A 2-AG oxigenizációval is inaktiválódhat a ciklooxigenáz-2 (Kozak és 

mtsai, 2000, Kim és Alger, 2004) vagy a lipoxigenáz enzimek segítségével (Moody és 

mtsai, 2001). 

 

4.2.1.5 A 2-AG közvetített retrográd jelátviteli út 

 

A CB1 receptor preszinaptikus elhelyezkedése már valószínűsítette, hogy 

ligandjai, az endokannabinoidok, retrográd jelátviteli molekulaként funkcionálhatnak: a 

2-AG esetében a szintetizáló és lebontó enzimek szubcelluláris lokalizációja mindezt 

alátámasztja. A 2-AG termeléséért felelős enzim, a DGL-α, a serkentő sejtek 

posztszinaptikus tüskéiben periszinaptikusan, vagyis a posztszinaptikus denzitás mellett 

helyezkedik el a rágcsálók számos agyterületén (Katona és mtsai, 2006, Yoshida és 

mtsai, 2006, Lafourcade és mtsai, 2007, Uchigashima és mtsai, 2007, Mátyás és mtsai, 

2008, Nyilas és mtsai, 2009), hasonlóan a PLCβ enzimhez (Fukaya és mtsai, 2008). 

Ugyanakkor az MGL enzim, amely a 2-AG inaktiválását végzi, a CB1 receptorhoz 

hasonlóan preszinaptikusan, az axon terminálisokban található meg (Gulyás és mtsai, 

2004, Straiker és mtsai, 2009). A 2-AG közvetítette szignalizáció molekuláris 

komponenseinek pontos szubcelluláris elhelyezkedése tehát arra utal, hogy a lipid 

jellegű 2-AG posztszinaptikusan keletkezhet, majd egyelőre nem ismert módon, a 

hidrofil szinaptikus résben retrográd haladva aktiválja preszinaptikusan megtalálható 

receptorát, majd inaktiválódik (4. ábra). Mindezt alátámasztják azok az in silico 

genomikai vizsgálatok, amely során megállapították, hogy a CB1 receptor és a DGL-α 

enzim az állatok törzsfejlődése során koevolúciós folyamaton ment keresztül 

(McPartland és mtsai, 2007). 
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4.2.1.6 Az anandamid előállításában és lebontásában résztvevő molekuláris elemek 

 

Az elsőként azonosított endokannabinoid, az anandamid (Devane és mtsai, 

1992), nevét a belső öröm jelentésű szanszkrit „ananda” szóról kapta. Szerkezete 

alapján a számos bioaktív lipidet magába foglaló N-acil-etanolaminok közé tartozik: az 

anandamid tudományos elnevezése N-arachidonil-etanolamin, vagyis 

molekulaszerkezetében az acilcsoport helyén arachidonilcsoport található. Az 

anandamid szintézisét az idegsejtek aktiválása vagy az intracelluláris Ca2+-szint 

megemelkedése váltja ki (Stella és Piomelli, 1991, Di Marzo és mtsai, 1994), és 

elsősorban két egymást követő enzimatikus lépésben szintetizálódik (Cadas és mtsai, 

1997), amelyet vázlatosan az 5.B ábra mutat be. Első lépésben egy molekulárisan még 

nem azonosított N-acil-transzferáz enzim a membránokban jelen lévő foszfatidil-kolin 

sn-1 pozíciójában található arachidonil-csoportot áthelyezi a foszfatidil-etanolamin sn-3 

pozíciójában található etanolamin amin-csoportjára, így hozva létre N-arachidonil-

foszfatidil-etanolamint. Ezt követően az N-acil-foszfatidil-etanolamin-hidrolizáló 

foszfolipáz D (NAPE-PLD) enzim (Okamoto és mtsai, 2004) az N-arachidonil-

foszfatidil-etanolamint foszfatidsavra és anandamidra hasítja szét. A NAPE-PLD a cink-

metallohidrolázok csoportjába tartozó enzim, amely Ca2+ vagy más két vegyértékű 

kation hatására képes aktiválódni Zn2+ jelenlétében (Di Marzo és mtsai, 1994, Okamoto 

és mtsai, 2007), és az agyban magas expressziós szintet mutat (Okamoto és mtsai, 2004, 

Morishita és mtsai, 2005). Mivel a NAPE-PLD génkiütött állatok is képesek anandamid 

előállítására (Leung és mtsai, 2006), így más enzimatikus útvonalaknak is kell létezniük 

az anandamid N-arachidonil-foszfatidil-etanolaminból való létrehozására (Okamoto és 

mtsai, 2007), azonban ezek hozzájárulása az idegrendszerben termelődő N-acil-

etanolaminok szintéziséhez még nem tisztázott. Az egyik ilyen szintetikus útvonal az 

α/β hidroláz 4 és glicerofoszfodiészteráz enzimek egymást követő katalitikus lépéseire 

épül (Simon és Cravatt, 2006, Simon és Cravatt, 2008). A másik fő alternatív 

bioszintetikus útvonal makrofágokban ismert, és a 22-es típusú nem-receptor protein 

tirozin foszfatáz és az N-acil-etanolamin-hidrolizáló foszfolipáz C enzimek segítségével 

valósul meg (Liu és mtsai, 2006, Liu és mtsai, 2008). 

Az anandamid sejtekbe való felvételére több hipotézis is létezik. Lehetséges, 

hogy a felvételt egy membránfehérje segíti facilitált diffúzióval (Di Marzo és mtsai, 
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1994, Hillard és mtsai, 1997, Fegley és mtsai, 2004), azonban a transzporter molekuláris 

identitását mindeddig nem sikerült meghatározni. Egy másik feltételezés szerint a sejtek 

anandamid-hidrolízise tartja fenn az anandamid egyszerű diffúzióját a sejtekbe (Glaser 

és mtsai, 2003, Hillard és Jarrahian, 2003). 

A felvett endokannabinoid lebontását az idegrendszerben az anandamid fő 

degradáló enzime a homodimer membránintegráns, amidázok csoportjába tartozó 

zsírsavamid-hidroláz (FAAH) (Cravatt és mtsai, 1996, McKinney és Cravatt, 2005) 

végzi, amely az anandamidot arachidonsavvá és etanolaminná bontja. Az enzim széles 

szubsztrát-specificitással rendelkezik, tehát más hosszú szénláncú N-acil-

etanolaminokat hasonlóképpen hidrolizál. A FAAH génkiütött állatok megnövekedett 

anandamid és N-acil-etanolamin szinttel rendelkeznek, és fokozott érzékenységgel 

reagálnak az exogén forrásból származó anandamidra (Cravatt és mtsai, 2001). Egyéb 

enzimek, például a ciklooxigenáz-2 (Woodward és mtsai, 2008) és a N-acil-etanolamin 

hidrolizáló sav-amidáz (Ueda és mtsai, 1999, Ueda és mtsai, 2001, Tsuboi és mtsai, 

2005) is képesek az anandamid degradációjára, azonban pontos szerepük és 

hozzájárulásuk az idegrendszerben található N-acil-etanolaminok bontásához még 

felfedezésre vár. 

 

4.2.1.7 Az anandamid közvetítette jelátviteli út 

 

Habár az anandamid esetében is egy, a 2-AG jelátviteléhez hasonló, retrográd 

szignalizációs útvonal leírása volt várható, az anatómiai eredmények ezt nem támasztják 

alá. A NAPE-PLD enzim mRNS-e a legnagyobb mennyiségben a gyrus dentatus 

szemcsesejtjeiben fejeződik ki (Egertova és mtsai, 2008, Nyilas és mtsai, 2008), míg a 

NAPE-PLD fehérje ezen sejtek axon terminálisaiban preszinaptikusan található meg az 

intracelluláris Ca2+-raktárként funkcionáló sima felszínű endoplazmás retikulumokon 

(Nyilas és mtsai, 2008), összhangban azzal, hogy a fehérje aktivitása az agyi 

szövethomogenizátum mikroszóma-frakciójában volt kimutatható (Cadas és mtsai, 

1997, Okamoto és mtsai, 2007). Az anandamid lebontó enzimének, a FAAH-nak, az 

aktivitása mitokondriális és mikroszómális membránokhoz kapcsolódik (Hillard és 

mtsai, 1995, Ueda és mtsai, 1995), és ezt alátámasztják az anatómiai adatok is, miszerint 

a FAAH elsősorban intracelluláris Ca2+-raktárak, mitokondriumok és sima felszínű 

 
 

25



endoplazmatikus retikulumok, felszínén található meg, azonban a hippokampuszban 

elhelyezkedésük jellemzően posztszinaptikus (Egertova és mtsai, 1998, Gulyás és mtsai, 

2004). A szintetikus NAPE-PLD preszinaptikus és a FAAH degradáló enzim 

posztszinaptikus elhelyezkedése azt támasztja alá, hogy az anandamid nem retrográd, 

hanem éppen anterográd neurotranszmitterként funkcionálhat. Ennek azonban 

ellentmond, hogy a NAPE-PLD és FAAH enzimek anatómiai elhelyezkedése a 

hippokampusz számos területén nem azonos (Gulyás és mtsai, 2004, Nyilas és mtsai, 

2008), és a két enzim evolúciós története eltérő (McPartland és mtsai, 2007). További 

kérdéseket vet fel, hogy egy lehetséges anterográd jelátvitel milyen receptor 

közvetítésével valósulhat meg. A szemcsesejtek terminálisai ugyanis CB1 receptort 

nem, azonban nagy mennyiségű NAPE-PLD enzimet tartalmaznak (Katona és mtsai, 

2006, Nyilas és mtsai, 2008). Emellett az anandamid preszinaptikus CB1 receptorhoz 

való kötődését követően valószínűtlen, hogy az elhagyja a receptort, majd a 

szinapszisban anterográd haladást követően posztszinaptikusan inaktiválódjon. 

Mindezek valószínűsítik, hogy az anandamid inkább intracelluláris jelátviteli 

molekulaként fejti ki hatását. Erre lehet egy példa az az amplifikációs jelenség, amely 

során a NAPE-PLD Ca2+-függő módon aktiválódik, és anandamidot állít elő, majd az a 

TRPV1 csatornát aktiválva további Ca2+ beáramlását teszi lehetővé (van der Stelt és 

mtsai, 2005). 

 

4.2.2 Az endokannabinoid rendszer fiziológiás szerepe 

 

4.2.2.1 A kannabinoid receptor által aktivált jelátviteli utak 

 

A CB1 receptor a hét transzmembrán domént tartalmazó G-fehérje kapcsolt 

receptorok családjába sorolható, kannabinoid ligandjainak bekötése pedig a pertusszisz-

toxin érzékeny Gi/o-fehérje aktiválása révén indítja be jellemző intracelluláris 

szignalizációs eseményeit (Caulfield és Brown, 1992, Howlett és Mukhopadhyay, 2000, 

Mukhopadhyay és mtsai, 2000). Az idegsejtek aktivitása szempontjából az egyik 

legfontosabb jelátviteli jelenség, hogy a CB1 által aktivált G-fehérje βγ alegysége 

különböző ioncsatornák áteresztőképességét képes befolyásolni, amelynek 

következtében a serkentő vagy gátló neurotranszmitterek ürülése CB1-függő módon 
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lecsökken (Hoffmann és Lupica, 2000, Gerdeman és Lovinger, 2001, Wilson és mtsai, 

2001). Egyrészről a CB1 aktiválása a βγ alegység közvetítésével, feltehetőleg közvetlen 

módon, az N- vagy P/Q-típusú feszültségfüggő kálcium csatornák gátlását váltja ki 

(Mackie és Hille, 1992, Mackie és mtsai, 1995, Twichell és mtsai, 1997, Wilson és 

mtsai, 2001, Brown és mtsai, 2004), másrészt a szabaddá vált βγ alegységek a befelé 

egyenirányító és 4-aminopiridin-szenzitív kálium csatornákat képesek aktiválni (Henry 

és Chavkin, 1995, Mackie és mtsai, 1995, Daniel és mtsai, 2004), az aktivált G-fehérje 

α alegysége pedig az adenil-cikláz enzim gátlásával csökkenti le az intracelluláris 

cAMP szintjét (Howlett és Fleming, 1984). Pablo Castillo munkacsoportjának 

hipotézise szerint a CB1 receptor által közvetített rövidtávú szinaptikus depressziót a G 

fehérjék βγ alegysége közvetítheti a feszültségfüggő kálciumcsatornák blokkolásával, 

azonban a hosszútávú depresszióban az α alegység szerepe lehet jelentősebb a cAMP 

szint és a protein kináz A enzimaktivitásának csökkentése, majd a szinaptikus ürülést 

szabályozó RIM1α protein foszforiláltságának szabályozása révén (Chevaleyre és 

mtsai, 2007). A CB1 receptor aktivációja kiválthatja a JNK (Rueda és mtsai, 2000, 

Downer és mtsai, 2003), a FAK (Derkinderen és mtsai, 1996) vagy a ERK1/2 kinázok 

aktivációját (Bouaboula és mtsai, 1995, Derkinderen és mtsai, 2001, Galve-Roperh és 

mtsai, 2002), amely szerepet játszhat egyes fehérjék tartós aktivációjának 

bekövetkeztében. A CB1 receptor, hasonlóan a többi G-protein kapcsolt receptorhoz, 

agonista által kiváltott aktiválás hatására képes G-protein kapcsolt receptor kináz és β-

arresztin közvetítésével foszforiláció-függő módon deszenzitizálódni és internalizálódni 

(Jin és mtsai, 1999, Coutts és mtsai, 2001, Kouznetsova és mtsai, 2002, Daigle és mtsai, 

2008). A β-arresztin génkiütött állatokban a deszenzitizáció mértéke különbözőnek 

adódott eltérő agonistákkal való aktiválás esetében, azonban a kannabinoid receptor 

denzitása nem csökkent le a génkiütött állatok agyában (Breivogel és mtsai, 2008). Az 

elmúlt években fedezték fel, hogy a CB1 receptorfehérje C-terminális végéhez képesek 

kapcsolódni a kannabinoid receptor kötőfehérjék (CRIP1a és b alternatív splice 

variánsok) (Niehaus és mtsai, 2007), azonban a kötőfehérje lokalizációja mindeddig 

csak a retina területén ismert (Shu-Jung Hu és mtsai, 2010). A CRIP1a pontos élettani 

szerepe az endokannabinoid rendszer működésében még feltárásra vár: feltehetőleg a 

CB1 receptor funkcióját befolyásolhatja a feszültségfüggő kálcium-csatornák CB1-

közvetített gátlásának szuppresszálásával (Niehaus és mtsai, 2007). 
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Számos más G-fehérje kapcsolt receptorhoz hasonlóan (Bulenger és mtsai, 

2005, Szidonya és mtsai, 2008) a CB1 receptor feltehetőleg homo- (Wager-Miller és 

mtsai, 2002) vagy heterodimer formában lehet jelen a sejtek felszínén (Turu és Hunyadi, 

2010), amely részben választ adhat arra a jelenségre, hogy egy vizsgált G-fehérje 

kapcsolt receptor szignáltranszdukciós útvonalai és funkcionális tulajdonságai 

megváltozhatnak egy másik receptor jelenlétében. 

 

4.2.2.2 Az endokannabinoidok által szabályozott szinaptikus plaszticitás 

 

Az első beszámolók megjelenése óta már számos tanulmányban igazolták, 

hogy az endokannabinoidok retrográd jelátvitelt valósítanak meg az idegrendszer 

különféle területeinek szinapszisaiban, és ezzel a rövid- és hosszútávú szinaptikus 

plaszticitást szabályozzák (Chevaleyre és mtsai, 2007, Kano és mtsai, 2009). Az 1990-

es évek elején több kutatócsoport is felfedezte a gátlás depolarizáció-indukált 

szuppresszióját (DSI). A jelenség során a posztszinaptikus idegsejtek depolarizációja a 

gátló szinaptikus neurotranszmissziót tranziens módon szuppresszálja (Llano és mtsai, 

1991, Pitler és Alger, 1992): a DSI posztszinaptikus indukciója és preszinaptikus 

terminálisokban való megjelenése valószínűvé tette, hogy a jelenség retrográd 

szinaptikus jelátvitellel magyarázható. A DSI és a hasonló DSE (serkentés 

depolarizáció-indukált szuppressziója) jelenségek oka azonban 2001-ig ismeretlen volt, 

amikor megállapították, hogy a hippokampális retrográd jelátvitelt az endokannabinoid 

rendszer közvetítette (Kreitzer és Regehr, 2001a, Kreitzer és Regehr, 2001b, Ohno-

Shosaku és mtsai, 2001, Wilson és Nicoll, 2001). A serkentő és gátló szinaptikus 

transzmisszió kannabinoid receptor függő rövidtávú szuppresszióját nemcsak az előbb 

leírt depolarizációval, hanem az I-es típusú metabotróp glutamát receptorok 

aktivációjával önállóan is ki lehet váltani (Maejima és mtsai, 2001, Varma és mtsai, 

2001). A rövidtávú depresszió mellett hamarosan leírták az endokannabinoidok 

hosszútávú depresszióban játszott szerepét is (Gerdeman és mtsai, 2002, Marsicano és 

mtsai, 2002, Robbe és mtsai, 2002). Összefoglalva, az aktivitás-függő módon keletkező 

endokannabinoidok a preszinaptikus elhelyezkedésű CB1 receptor közvetítésével a 

serkentő vagy gátló neurotranszmitterek felszabadulását gátolják átmenetileg (kevesebb, 

mint 1 percig) vagy tartós módon (több, mint 10 percig): az előbbi esetben 
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endokannabinoid-mediált rövidtávú (eCB-STD), az utóbbi esetben pedig 

endokannabinoid-mediált hosszútávú depresszió (eCB-LTD) valósul meg a 

szinapszisokban. 

Az eCB-STD egyik formája, a depolarizációval indukált DSI, Ca2+-beáramlás 

függő módon indukálódik (Llano és mtsai, 1991), mégpedig a posztszinaptikus 

idegsejten található L-típusú feszültségfüggő Ca2+-csatornák közreműködésével (Pitler 

és Alger, 1992), azonban preszinaptikusan valósul meg a GABA neurotranszmitter 

kiürülésének szuppressziója révén (Llano és mtsai, 1991, Pitler és Alger, 1992, Pilter és 

Alger, 1994). A hippokampuszban, illetve a kisagyban igazolták, hogy a DSI vagy DSE 

során a retrográd jelátviteli molekulák, amelyek nem klasszikus vezikula-ürülés során 

szabadulnak fel, endokannabinoidok lehetnek, mivel a CB1 receptor antagonistái 

gátolták, míg agonistái kiváltották a jelenséget (Ohno-Shosaku és mtsai, 2001, Wilson 

és Nicoll, 2001, Kreitzer és Regehr, 2001a). Azonban leírták a serkentő szinapszisok 

eCB-STD jelenségének másik formáját is: ennek során a serkentő posztszinaptikus 

áramok szuppresszióját az I-es típusú metabotróp glutamát receptorok DHPG 

agonistájával indukálták, amely a posztszinaptikus mGluR1 aktiválása révén váltja ki a 

preszinaptikus glutamát ürülés szuppresszióját szintén CB1 receptor-mediált módon 

(Maejima és mtsai, 2001, Varma és mtsai, 2001). A DSI-vel és DSE-vel szemben, a 

DHPG-indukált szuppresszió nem bizonyult Ca2+-függő folyamatnak. 

Az eCB-STD során az endokannabinoidok igény szerint szintetizálódnak és 

szabadulnak fel a posztszinaptikus neuronokból két különböző indukció hatására: a 

Ca2+-asszociált endokannabinoid ürülés során a magas intracelluláris Ca2+-szint PLCβ-

független módon, a Gq/11 receptor-függő endokannabinoid felszabadulás pedig PLCβ-

dependens módon váltja ki az endokannabinoidok szintézisét: utóbbi esetben Ca2+-

független vagy függő endokannabinoid szintézis egyaránt lehetséges (Maejima és mtsai, 

2005, Hashimotodani és mtsai, 2007b, Hashimotodani és mtsai, 2007c, Kano és mtsai, 

2009) (4. ábra). Egyelőre nem ismert, hogy a Ca2+-szint emelkedése milyen molekuláris 

mechanizmus révén váltja ki az endokannabinoidok szintézisét. A 2-AG eCB-STD-ben 

betöltött szerepét támasztja alá, hogy a 2-AG degradáló enzimének, a MGL-nek, a 

gátlása megerősíti a DSI-t vagy DSE-t (Makara és mtsai, 2005, Szabó és mtsai, 2006, 

Hashimotodani és mtsai, 2007a, Pan és mtsai, 2009, Straiker és mtsai, 2009), azonban 

az anandamid lebontó enzimének, a FAAH-nak, az inhibíciója nincs hatással rá (Kim és 
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Alger, 2004, Makara és mtsai, 2005, Straiker és Mackie, 2005, Pan és mtsai, 2009). A 

2-AG szintetizáló enzimének, a DGL-nek, farmakológiai vagy genetikai inaktiválása 

blokkolja a DSI-t vagy DSE-t (Straiker és Mackie, 2005, Szabó és mtsai, 2006, 

Hashimotodani és mtsai, 2007a, Uchigashima és mtsai, 2007, Hashimotodani és mtsai, 

2008, Gao és mtsai, 2010, Tanimura és mtsai, 2010). A PLC farmakológiai vagy 

genetikai inaktiválása azonban nincs hatással a DSI-re vagy DSE-re (Chevaleyre és 

Castillo, 2003, Hashimotodani és mtsai, 2005, Maejima és mtsai, 2005, Szabó és mtsai, 

2006). Az eCB-STD kiváltása azonban (elsősorban I típusú mGluR közvetítésével) G-

fehérje kapcsolt receptor-függő és Ca2+-szint független módon is lehetséges (Maejima 

és mtsai, 2001, Galante és Diana, 2004, Hashimotodani és mtsai, 2007c). Ezen Gq/11-

fehérjékhez kapcsolt receptorok a PLCβ (Galante és Diana, 2004, Hashimotodani és 

mtsai, 2005, Maejima és mtsai, 2005) és DGL enzimen keresztül indukálják az 

endokannabinoidok előállítását (Galante és Diana, 2004, Uchigashima és mtsai, 2007, 

Hashimotodani és mtsai, 2008). Fiziológiás körülmények között azonban valószínűbb, 

hogy a receptorok gyengébb aktiválása az intracelluláris Ca2+-szint szubmikromoláris 

megemelkedésével szinergisztikus módon együttműködve váltja ki az 

endokannabinoidok előállítását (Martin és Alger, 1999, Varma és mtsai, 2001, Kim és 

mtsai, 2002, Ohno-Shosaku és mtsai, 2003, Straiker és Mackie, 2007) a PLCβ 

koincidencia-detektorként való működése révén (Hashimotodani és mtsai, 2005). 

Az eCB-LTD felfedezése megmutatta, hogy a CB1 receptor aktiválása és a 

neurotranszmitter kibocsájtás csökkenése nemcsak rövid-, de hosszútávon is hatással 

lehet az idegrendszer működésére (Heifets és Castillo, 2009). Elsőként a jelenséget a 

dorzális striátumban írták le (Gerdeman és mtsai, 2002), de hamarosan számos más 

agyterület vizsgálata során is megfigyelték az eCB-LTD meglétét serkentő és gátló 

szinapszisokban egyaránt (Robbe és mtsai, 2002, Marsicano és mtsai, 2002, Chevaleyre 

és Castillo, 2003, Azad és mtsai, 2004). Az eCB-STD-hez hasonlóan, az eCB-LTD-t is 

a posztszinaptikus serkentő neuron fokozott aktivitása, és az ezt követő hasonló 

molekuláris kaszkád általi endokannabinoid-szintézis váltja ki a preszinaptikus 

idegsejteken található CB1 receptor aktiválásával, amely egyaránt lehet az azonos 

(homoszinaptikus eCB-LTD) (Gerdeman és mtsai, 2002, Robbe és mtsai, 2002) vagy 

egy közeli szinapszisban (heteroszinaptikus eCB-LTD) (Marsicano és mtsai, 2002, 

Chevaleyre és Castillo, 2003). Utóbbi munkákban a serkentő neuronok aktiválása által 
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kiváltott endokannabinoid-szintézis a közeli gátló terminálisokban okozta a GABA 

felszabadulásának gátlását. Az eCB-LTD során az endokannabinoidok kibocsájtását, az 

eCB-STD-hez hasonlóan, a posztszinaptikus neuron megemelkedett Ca2+-szintje 

(Gerdeman és mtsai, 2002, Robbe és mtsai, 2002, Sjostrom és mtsai, 2003, Nevian és 

Sakmann, 2006, Adermark és Lovinger, 2007), a metabotróp receptorok aktiválása 

(Chevaleyre és Castillo, 2003, Azad és mtsai, 2004) vagy a két jelenség együttesen 

válthatja ki (Kreitzer és Malenka, 2005, Edwards és mtsai, 2008). Az 

endokannabinoidok lebontásának gátlása, mind a 2-AG (Lafourcade és mtsai, 2007), 

mind az anandamid esetében (Sjostrom és mtsai, 2003, Azad és mtsai, 2004), elősegíti, 

hogy küszöb alatti ingerléssel is kialakuljon eCB-LTD. Megjelenését követően a 

csökkent neurotranszmitter felszabadulás már nem blokkolható CB1 antagonistákkal 

(Chevaleyre és Castillo, 2003, Sjostrom és mtsai, 2003), így feltehetőleg a tartós CB1 

aktiváció következtében a Gα alegység a PKA aktivitás fokozásán és a cAMP szint 

csökkentésén keresztül alakítja ki a hosszútávú, és már CB1 független hatásokat 

(Chevaleyre és mtsai, 2007, Mato és mtsai, 2008).  

 

4.3 Az epilepszia 
 

Az epilepszia az egyik legelterjedtebb és legrégebben felismert krónikus 

idegrendszeri megbetegedés. Összességében a humán populáció mintegy 1%-a érintett, 

habár fiatal- és időskorban, illetve rosszabb szociális és gazdasági helyzetben lévő 

országokban gyakrabban fordul elő (Banerjee és mtsai, 2009). A betegség olyan spontán 

megjelenő, ismétlődő rohamokkal járó krónikus patofiziológiás elváltozás, amely 

változatos etiológiával jellemezhető. Az epilepsziás rohamok során a hiperszinkronizált 

idegsejtek populációinak abnormális és túlzott mértékű kisülése következtében sokféle 

tünet jelenhet meg, mint például az izomrángás, automatikus motoros tevékenységek, 

szenzoros funkciók megváltozása, eszméletvesztés, valamint viselkedési, tudati és 

emócionális változások. A betegség vagy a kezelés során alkalmazott gyógyszerek 

mellékhatása következtében a kognitív képességek károsodása következhet be, illetve 

neurológiai elváltozások jelenhetnek meg (Dodrill, 2004), és a betegek várható 

élettartama is csökkenhet (Tomson, 2000). Az epilepsziák 30%-a enyhe lefolyású, és 

nem igényel gyógyszeres kezelést, míg ugyanilyen arányban találhatók meg az 
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antiepileptikumokkal szinte teljesen rohammentessé tehető megbetegedések. A betegek 

40%-a azonban csak részben vagy egyáltalán nem reagál a gyógyszeres kezelésre 

(Kwan és Brodie, 2000). 

Az epilepsziás rohamok, illetve szindrómák osztályozása a Nemzetközi 

Epilepsziaellenes Liga (ILEA, International League Against Epilepsy) 1981-ben és 

1989-ben rendezett konferenciája során elfogadott rendszeren alapul (ILEA, 1981, 

ILEA, 1989). Az epilepszia szindrómák lokalizált és generalizált típusokra oszthatók fel 

a rohamfenológia, EEG-eltérések és etiológia alapján. Parciális rohamok esetében a 

rohamok meghatározott anatómiai régióból indulnak ki: ide sorolhatóak az egyszerű 

parciális rohamok (szimplex parciális rohamok), amelyek nem járnak tudatzavarral, 

vagy a komplex parciális rohamok és a másodlagosan generalizálódó parciális rohamok 

(komplex parciális rohamok), amelyek esetében tudatzavar, illetve akár tudatvesztés is 

előfordulhat. A generalizált rohamok esetében nem ismerhető fel a rohamindításért 

felelős kitüntetett régió: ide sorolhatóak az abszensz, mioklónusos, klónusos, tónusos, 

klónusos-tónusos és atónikus rohamok. 

Etiológia szerint idiopátiás vagy szimptómás epilepsziákat különböztethetünk 

meg. Idiopátiás etiológia esetében az epilepszia elsődleges oka feltehetőleg genetikai 

eredetű, azonban szimptómás esetekben a betegség szerzett, és kiváltó oka jól 

meghatározott. Ismertek még kriptogén etiológiájú megbetegedések, ahol a kiváltó ok 

nem ismert. Már számos gén egyes alléljairól állapították meg, hogy hajlamossá tesznek 

az epilepszia megjelenésére: ezekben az esetekben a generalizált epilepszia már 

általában fiatal korban kialakul. Egyes idegrendszeri betegségek esetében (pl. Down 

szindróma, Huntington kór, törékeny X szindróma) a kromoszóma abnormalitások 

gyakran vezetnek epilepsziához (Battaglia és Guerrini, 2005). Öröklött metabolikus 

betegségek esetében is gyakran kell a betegség megjelenésével számolni (Prasad és 

Hoffmann, 2010), és hasonló hatással bírhatnak az ioncsatornák mutáns alléljai, 

amelyek a csatornák tulajdonságainak megváltozásával váltják ki a betegséget (Catterall 

és mtsai, 2008). A szerzett epilepsziát okozhatják az agy különböző fejlődési 

rendellenességei (osztódási vagy migrációs zavarok, illetve abnormális kortikális 

szerveződés) (Crino, 2004, Kuzniecky, 2006), vérkeringési és érfejlődési zavarai (Awad 

és Jabbour, 2006, Menon és Shorvon, 2009), valamint tumor kialakulása is indukálhatja 

a betegség megjelenését (Shamji és mtsai, 2009). Az epilepsziát kiválthatják az olyan 
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káros immunfolyamatok is, mint a fertőzés következtében kialakult idegrendszeri 

gyulladásos folyamatok (Choi és Koh, 2008, Ramirez-Zamora és Alarcon, 2010). 

Számos toxikus ágens (alkohol, gyógyszerek, kábítószerek) is elősegítheti a betegség 

kialakulását (Hillbom és mtsai, 2003), és a fejet ért trauma epileptogén hatását is 

kimutatták (Lowenstein, 2009). 

Az epilepszia okát a neuronhálózatok egyensúlyának felborulásában kell 

keresnünk. Ez lehet következménye a sejt elektromos tulajdonságaiban bekövetkezett 

változásoknak: az ioncsatornák működési zavara vagy a sejtmembrán sérülésének 

következtében az idegsejtek ingerületvezetési tulajdonságai megváltoznak, és 

fokozottan tüzelő sejtekké válhatnak (Traub és mtsai, 2004). A sejten belüli 

változásokon kívül gyakoriak a sejtszintű elváltozások is, mint amilyen a sejtpusztulás, 

abnormális sejtvándorlás vagy a sejtmorfológia megváltozása (Pilz és mtsai, 2002), ám 

lehetséges, hogy ezek a jelenségek már az epilepszia következményeképpen alakulnak 

ki, nem pedig okozzák azt. A sejtek közötti kapcsolatok megváltozása, illetve az 

idegszövetben bekövetkezett funkcionális-struktúrális módosulások megjelenése is 

vezethet az epilepszia kialakulásához. Kezdetben a túlzott serkentésnek kitett 

gátlósejtek pusztulnak el, majd éppen az ő pusztulásuk miatt tovább erősödnek a 

rohamok, és a rohamok fókusza egyre szélesebb területet fog átölelni. Általános 

vélekedés, hogy elsősorban a serkentő folyamatok előtérbe kerülése és a gátló 

folyamatok gyengülése vezethet a rohamok kialakulásához, ugyanakkor bizonyos 

epilepsziás elváltozások éppen a gátló funkciók fokozódását segítik elő (Maglóczky és 

Freund, 2005, Maglóczky, 2010). 

Az epilepsziás betegek kezelése során elsődlegesen gyógyszeres módon 

igyekeznek megszűntetni az ismétlődő rohamokat. A gyógyszerpiacon elérhető 

antiepileptikumok azonban esetenként erős mellékhatásokat okozhatnak, és szedésüket 

éveken-évtizedeken keresztül kell folytatni a rohamok megelőzése érdekében. Ezen 

felül gyakori jelenség, hogy a hosszantartó használat esetén rezisztencia léphet fel a 

gyógyszerek ellen, a betegek 30%-ában pedig nem valósul meg a rohammentesség, a 

napjainkban elérhető antiepileptikumok széles skálája ellenére sem (Kwan és Brodie, 

2000). Azon gyógyszerrezisztens epilepsziás betegeknél, ahol az epilepszia pontosan 

körülhatárolt fókusszal rendelkezik, az epileptogén fókuszterület sebészeti eltávolítása 

hozhat eredményt. 
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Az egyszerű vagy komplex parciális szindrómás epilepsziák közé sorolható a 

temporális lebeny eredetű epilepszia, amely az egyik leggyakoribb epilepsziatípus: a 

felnőttkori parciális epilepsziák mintegy 40%-át teszi ki (Engel, 2001). A ritkábban 

előforduló laterális temporális lebenyi epilepszia esetében a rohamok a temporális 

lebeny neokortikális részéből indulnak ki, és hátterében általában fejlődési 

rendellenesség vagy tumor áll. A gyakoribb meziális temporális lebenyi epilepszia 

esetében leggyakrabban a temporális lebenyben, ezen belül is a hippokampuszban 

található az epileptogén terület. A rohamok során automatikus motoros működések, 

érzelmi megnyilvánulások és vegetatív jelenségek egyaránt megjelenhetnek, és gyakran 

járnak aurával és tudatzavarral. A meziális temporális lebenyi epilepszia rendkívül 

gyógyszerrezisztens, azonban az epileptogén terület műtéti eltávolításával, 

leggyakrabban anterior temporális lobektómiával, sikeresen kezelhető (Spencer és 

Spencer, 1985). 

A humán hippokampusz területén számos patológiás változás következhet be a 

temporális lebenyi epilepszia következtében. Szinaptikus reorganizáció zajlik mind a 

serkentő, mind pedig a gátló idegsejtek kapcsolataiban: a serkentő moharostok 

sarjadzanak a gyrus dentatus molekuláris rétegében, és rekurrens szinapszisokat 

képeznek a szemcsesejtek dendritjeivel (Babb, 1999), a gátló terminálisok pedig 

típusuktól függően eltérő változásokon mennek keresztül (Wittner és mtsai, 2002, 

Wittner és mtsai, 2005, Tóth és mtsai, 2007, Tóth és mtsai, 2010, Maglóczky és mtsai, 

2010). Gyakran megfigyelhető, hogy a gyrus dentatus szemcsesejtjei diszpergálnak. A 

temporális lebenyi epilepsziára legjellemzőbb elváltozás azonban a hippokampális 

szklerózis. A hippokampusz zsugorodásával járó patológiai jelenség gliózissal, 

atrófiával és szelektív sejtpusztulással jellemezhető: míg a CA1 hippokampális régió 

piramissejtjei és a gyrus dentatus hiláris sejtjei érzékenyek és gyakran elpusztulnak 

hippokampális szklerózis esetében, a CA2 és CA3 régió principális sejtjei és gyrus 

dentatus szemcsesejtjei ellenállóak és túlélnek. A temporális lebenyi epilepsziás 

hippokampuszok szklerózis szerinti osztályozása a sejtpusztulási mintázat és a 

szinaptikus reorganizáció alapján történik (Maglóczky és mtsai, 2000, de Lanerolle és 

mtsai, 2003): munkánk során Maglóczky Zsófia osztályozási módszerét alkalmazzuk 

(Wittner és mtsai, 2005). Az 1. típus a kontroll hippokampuszokhoz hasonló anatómiai 

képet mutat sejtpusztulás nélkül, a 2. típus CA1 régiójában már megfigyelhető foltos 
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mintázatú sejtpusztulás, a 3. típus a tipikus hippokampális szklerózis jeleit mutatja, míg 

a 4. típusban a hippokampusz zsugorodott és gliotikus, és a sejtpusztulás az összes 

hippokampális régióra jellemző. 

 

4.4 Az endokannabinoid rendszer epilepsziában betöltött szerepe 
 

A kannabisz terápiás célra való felhasználása több ezer éves múltra tekint 

vissza. A hasis felhasználását epilepsziás rohamok kezelésére elsőként a 15. században 

említették (Mechoulam, 1986), azonban az első tudományos beszámoló a kannabisz 

antiepileptikus hatásáról a 19. században született (Reynolds, 1890). A kannabinoidok, 

a Δ9-THC és kannabidiol, antikonvulzáns hatását elsőként az 1970-es években mutatták 

meg (Karler és mtsai, 1973, Karler és mtsai, 1974). Azóta számos állatkísérleti 

modellben bizonyították, hogy az endokannabinoid rendszer modulációja hatással van 

az epilepsziás rohamok kialakulására és megszűnésére, valamint hogy az 

endokannabinoidok a neuronális serkenthetőség blokkolása révén képesek az 

excitotoxikus károsodások kivédésére (Mechoulam és Lichtman, 2003, Lutz, 2004). Így 

a retrográd endokannabinoid jelátvitel aktiválása kulcsfontosságú lehet fokozott 

preszinaptikus aktivitással járó patológiás jelenségek, például epilepsziás rohamok 

esetében (Katona és Freund, 2008). 

Elsőként Angela Ameri mutatta meg, hogy a CB1 receptor természetes vagy 

mesterséges agonistái antikonvulzív, míg antagonistái epilepsziás aktivitást kiváltó 

hatással bírnak. Laboratóriumában patkány hippokampusz agyszeleten in vitro 

körülmények közt vizsgálták meg a magnéziummentes környezet segítségével kiváltott 

epileptiform aktivitások változását: az anandamid, a 2-AG és a szintetikus CB1 receptor 

agonista WIN-55,212 csökkentette a serkentő posztszinaptikus mezőpotenciált, 

ugyanakkor a szintetikus CB1 receptor antagonista SR-141716A ezt a hatást blokkolta 

(Ameri és mtsai, 1999, Ameri és Simmet, 2000). Hasonló indukálást alkalmazva 

hippokampális neuronális kultúrában a WIN-55,212, illetve az SR-141716A adása 

hasonló antikonvulzív, illetve konvulzív aktivitás megjelenésével járt (Blair és mtsai, 

2006). A pozitív kontrollként használt antiepileptikumhoz, a fenitoinhoz, hasonlóan a 

CB1 természetes és mesterséges agonistái, a Δ9-THC, kannabidiol, WIN-55,212, O-

1812 és anandamid maximális elektrosokk modellben kivédték a hátsó végtag 

 
 

35



kinyújtását, vagyis antikonvulzív hatásúnak bizonyultak, míg az SR-141716A a CB1 

agonisták hatását eltüntette egerekben (Wallace és mtsai, 2001, Wallace és mtsai, 2002). 

Pilokarpin adásával kiváltott spontán visszatérő rohamok esetében a természetes ligand 

Δ9-THC és a szintetikus CB1 agonista WIN-55,212 szinte teljesen megszüntette az 

elektroenkefalográf által detektált epileptiform aktivitást egerekben, az SR-141716A 

antagonista viszont növelte az aktivitások gyakoriságát (Wallace és mtsai, 2003). 

Ugyanezen munkában igazolták, hogy néhány, az epilepszia kezelésében jelenleg is 

használt gyógyszer, a fenobarbitál és a fenitoin, kisebb mértékben csökkentette a 

rohamok gyakoriságát, mint a CB1 agonistái. A Δ9-THC-n kívül más fitokannabinoidok, 

például a tetrahidrokannabivarin (Hill és mtsai, 2010) vagy a kannabidiol (Jones és 

mtsai, 2010) is hatásos antikonvulzáns anyagnak bizonyultak in vitro és in vivo 

körülmények között egyaránt. Pentiléntetrazol-indukált klónusos rohamokban a 

kannabinoid agonista arachidonil-ciklopropilamid antikonvulzív, míg az AM251 

antagonista konvulzív hatást mutatott (Shafaroodi és mtsai, 2004), azonban meglepő 

módon az AM251 antagonista igen alacsony koncentrációban fokozta a CB1 agonista 

arachidonil-2-kloroetilamid antiepileptikus hatását (Gholizadeh és mtsai, 2007). Egyéb 

ellenkező eredmények is ismertek: láz-indukálta epilepsziában az SR-141716A beadása, 

a rohamot megelőzőleg, képes megakadályozni a GABAerg interneuronokon található 

endokannabinoid rendszer hosszú távú anatómiai és funkcionális megváltozását (Chen 

és mtsai, 2007). Meglepő módon, az emelkedett anandamidszinttel rendelkező FAAH 

génkiütött egerekben könnyebben válthatók ki káinsav indukálta rohamok, és a 

mesterséges eredetű anandamid vagy WIN-55,212 beadása fokozza a rohamok 

súlyosságát és a rohamok kiváltotta excitotoxicitást a hippokampuszban (Clement és 

mtsai, 2003). Humán klinikai kísérletekben még nem született egyértelmű eredmény, 

amely igazolta volna a kannabinoidok antikonvulzív hatását, azonban számos 

tanulmány ezt valószínűvé teszi (Consroe és mtsai, 1975, Cunha és mtsai, 1980, Ames 

és Cridland, 1986, Ellison és mtsai, 1990). A CB1 antagonista SR-141716A ugyanakkor 

egy évek óta rohammentes epilepsziás betegben visszatérő epilepsziás rohamokat 

idézett elő, amelyek a gyógyszer elhagyásával megszűntek (Braakman és mtsai, 2009). 

Általánosságban elmondható, hogy a CB1 agonisták és a természetes ligandok 

antiepileptikus hatásúak, míg a CB1 antagonistái epilepsziás rohamokat váltanak ki. 

Felvetődik a kérdés, hogy ez a hatás csupán kísérleti körülmények között, a 
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hatóanyagokat mesterségesen alkalmazva valósul-e meg, vagy az epilepsziás roham 

során az endogén ligandok, az endokannabinoidok, valójában termelődnek is. Számos 

kísérlet mutatja, hogy roham vagy agyi sérülés hatására valóban történik 

endokannabinoid szintézis, és ezen anyagok jelenlétének hatása van az állatot ért trauma 

kimenetelére. A 2-AG szintje megnő pikrotoxin-, pilokarpin- és káinsav-indukált 

epilepszia következtében (Sugiura és mtsai, 2000, Wallace és mtsai, 2003, 

Wettschureck és mtsai, 2006). A káinsavval kiváltott epilepszia az anandamid szintjét is 

megnövelte a hippokampusz területén a káinsav beadását 20 perccel követően, azonban 

egy óra múlva a növekedés már nem volt kimutatható (Marsicano és mtsai, 2003). 

Újonnan diagnosztizált, tehát gyógyszeres kezeléstől mentes, temporális lebenyi 

epilepsziában szenvedő betegek cerebrospinális folyadékában az anandamid csökkent 

mennyiségben van jelen, ellentétben a 2-AG-vel, amelynek szintje nem változott meg 

(Romigi és mtsai, 2010). A fej traumás sérülésének hatására a 2-AG szintje nőtt meg a 

sérült féltekében a traumát követő negyedik órában, azonban szintje még egy nap múlva 

is emelkedett maradt, ugyanakkor szintetikus 2-AG beadását követően a sérülés által 

kiváltott ödéma és a hippokampuszt érintő sejtpusztulás lecsökkent (Panikashvili és 

mtsai, 2001). Mindezekkel ellentétben lázindukált epilepszia esetén nem találtak 

változást az endokannabinoidok szintjében a rohamot követően (Chen és mtsai, 2003). 

Mindebből arra következtethetünk, hogy az endokannabinoidok felszabadulása szerepet 

játszhat egy endogén neuroprotektív védekezési mechanizmusban. 

Felvetődik a kérdés, hogy az endokannabinoidok antikonvulzív hatásáért a CB1 

receptor serkentő vagy gátló sejteken található szubpopulációja felelős. Beat Lutz 

munkacsoportja előállított olyan sejttípus-specifikus mutáns egérvonalakat, amelyekből 

a CB1 receptort szelektíven a piramissejtekből vagy a GABAerg gátlósejtekből ütötték 

ki, és megállapították, hogy káinsav indukálta epilepsziában a piramissejteken található 

CB1 hiányában a rohamok súlyosabbakká válnak (Marsicano és mtsai, 2003, Monory és 

mtsai, 2006), azonban a gátlósejteken található CB1 receptor hiánya nincs hatással az 

epilepsziás rohamok súlyosságára (Monory és mtsai, 2006). Az eltérő sejtpopulációk 

epilepsziában betöltött különböző jelentőségű szerepe ellenére mindkét 

sejtpopulációban tartósan megváltozhat a kannabinoid rendszer. A GABAerg CB1 

receptor mennyiségének növekedését láz-indukálta epilepszia esetében (Chen és mtsai, 

2003), valamint humán temporális lebenyi epilepszia esetében (Maglóczky és mtsai, 
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2010) mutatták meg, azonban pilokarpin-kiváltotta epilepszia modellben leírták alapján 

lehetségesnek tűnik, hogy a glutamáterg sejteken található CB1 receptor mennyisége is 

megváltozzon, mégpedig régióspecifikus módon (Wallace és mtsai, 2003, Falenski és 

mtsai, 2007). A kannabinoid receptor expressziós változásainak megítélése azonban a 

korábbi munkák immunreakciói során felhasznált ellenanyag érzékenységének 

bizonytalan volta miatt további kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a CB1 

receptor mennyisége hogyan és milyen sejttípusokban változik meg az epilepszia 

következtében. A kérdések megválaszolásához pontos kvantitatív vizsgálatok 

szükségesek, amelyek során egyrészt meghatároznánk az endokannabinoid rendszer 

génjeinek expressziós szintjét, másrészt pedig a két különböző sejtpopulációban 

bekövetkező esetleges változásokat elkülönítve megvizsgálnánk meg. 
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5. CÉLKITŰZÉS 
 

Habár a rágcsálók idegrendszerében az endokannabinoid rendszer anatómiai 

elhelyezkedése és funkcionális jelentősége már viszonylag jól ismert, terápiás 

jelentősége ellenére szinte semmilyen adat nem áll rendelkezésre arról, hogy az emberi 

agyban milyen anatómiai elrendezésben milyen élettani funkciót látnak el az 

endokannabinoid rendszer molekuláris elemei. Munkánk során ezért célul tűztük ki, 

hogy az emberi hippokampusz serkentő szinapszisaiban megvizsgáljuk a rágcsálókban 

már jól ismert 2-AG szinaptikus endokannabinoid metabolikus enzimeinek és 

receptorának anatómiai lokalizációját. Vizsgálataink során a következő kérdésekre 

kerestük a választ: 

 

1. Az emberi hippokampusz mely rétegeiben fejeződik ki a 2-AG előállításáért felelős 

DGL-α enzim, illetve milyen sejttípusok melyik szubcelluláris részében található 

meg? 

2. Milyen a fénymikroszkópos, illetve ultrastrukturális eloszlása a 2-AG lebontását 

végző MGL enzimnek a humán hippokampuszban? 

3. Megtalálható-e a CB1 kannabinoid receptor az emberi hippokampusz serkentő axon 

terminálisaiban? 

 

Az endokannabinoid rendszer szerepét számos kórélettani folyamatban 

igazolták állatkísérleti modellek felhasználásával. Új humán terápiás lehetőségeket ígér 

többek között az endokannabinoid rendszer aktiválásának neuroprotektív és 

antikonvulzív hatása. Ugyanakkor a túlzott serkentés ellen védelmet nyújtó endogén 

védekezőrendszert károsíthatja az epilepszia progressziója, mégpedig elsősorban az 

epilepsziás rohamoknak erősen kitett gyógyszerrezisztens esetekben. Munkánk során 

ezért megvizsgáltuk, hogy krónikus epilepsziás megbetegedés következtében 

károsodhatott-e az endokannabinoid rendszer működése, vagyis megváltozott-e az 

endokannabinoid rendszer elemeinek mennyisége a temporális lebenyi epilepsziás 

betegek hippokampuszában. A következő kérdésekre kerestünk választ kísérleteink 

során: 
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4. Megváltozik-e a CB1 receptor, valamint a kannabinoid receptor kötőfehérjéinek 

génexpressziója temporális lebenyi epilepsziás betegek hippokampuszában? 

5. Megváltozik-e a 2-AG és az anandamid előállítását, illetve lebontását végző enzimek 

génexpressziója temporális lebenyi epilepsziás betegek hippokampuszában? 

6. Található-e változás a CB1 receptor fehérje mennyiségében az epilepsziás betegek 

hippokampuszában? 

7. Az epilepsziás betegek CB1 receptorának mennyiségében talált változások az axon 

terminálisok melyik típusát érintik? 
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6. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 
 

6.1 Humán szövetminták 
 

Kísérleteink során kontroll (1. táblázat) és epilepsziás (2. táblázat) humán 

hippokampuszokat vizsgáltunk meg. A vizsgálatokat a Regionális Intézményi 

Tudományos és Kutatásetikai Bizottság engedélyezte (engedély száma: TUKEB 5-

1/1996, meghosszabbítva 2005-ben), és azokat a Helsinki Egyezménnyel összhangban 

végeztük el. 

A kontroll hippokampuszokat (n = 12) a Lenhossék Program humán agybankja 

bocsájtotta rendelkezésünkre (Semmelweis Egyetem, Budapest). A halottak boncolását 

a Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-Orvostani Intézetében végezték. A 

kontroll alanyoknak nem idegrendszeri betegség okozta halálát, és a boncolás során 

igazolták, hogy a halált megelőző 10 évben nincs orvosi feljegyzés idegrendszeri 

elváltozásról, alkohol- vagy kábítószerfüggőségről esetükben. Az agyat 2-5 órával a 

halált követően távolították el egy közeli hozzátartozó, valamint az illetékes etikai 

bizottság engedélyével.  

Az epilepsziás hippokampuszminták olyan epilepsziában szenvedő betegekből 

műtéti úton eltávolított hippokampuszok, ahol a betegek temporális lebeny eredetű 

epilepsziában szenvedtek, és a kezelések során gyógyszerrezisztensnek bizonyultak. A 

 
1. táblázat A kontroll humán hippokampális minták adatai 
Rövidítések: C, kontroll;F, férfi; N, nő; PCR, PCR kísérletben használt minta; LM, fénymikroszkópos 
vizsgálatban használt minta; EM, elektronmikroszkópos kísérletben használt minta 
 
kódszám nem kor (év) posztmortem idő (óra) halál oka kísérlet 

C4 F 65 2 tüdőembólia LM, EM 
C5 N 48 2 szívmegállás LM, EM 
C7 F 65 2 szívmegállás LM, EM 
C9 F 51 2 szívmegállás LM, EM 

C11 F 56 4 szívmegállás LM, EM 
C18 F 46 4 szívmegállás PCR 
C43 F 49 2 szívmegállás PCR 
C60 F 46 4 szívmegállás PCR 
C88 F 72 2 szívmegállás PCR 

C109 F 67 2 keringés- és légzésleállás PCR 
C110 F 60 2 keringésleállás PCR 
C163 N 81 5 keringésleállás PCR 
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rohamok fókusza, számos különböző módszerrel bizonyítottan (videó-EEG 

megfigyelés, mágneses rezonancia vizsgálat, foton emissziós komputer tomográfia, 

pozitron emissziós tomográfia), a hippokampuszban volt. Kizárólag azok a betegek 

kerültek be a vizsgálatba, akiknél az operációt követő hisztológiai analízis során nem 

találtak nagyobb mértékű károsodást a temporális lebeny területén. A gyógyszeresen 

kezelhetetlen temporális lebenyi epilepsziában szenvedő páciensek műtétje az Országos 

Idegsebészeti Tudományos Intézetben zajlott, amely során standard anterior lobektómiát 

hajtottak végre (Spencer és Spencer, 1985). A betegek minden esetben hivatalos írásos 

beleegyezésben nyilatkoztak arról, hogy az eltávolított szövetmintáikat további kísérleti 
 

2. táblázat Az epilepsziás humán hippokampális minták adatai 
Rövidítések: NS, nem-szklerotikus epilepsziás; S, szklerotikus epilepsziás; F, férfi; N, nő; HS, 
hippokampális szklerózis; PCR, PCR kísérletben használt minta; LM, fénymikroszkópos vizsgálatban 
használt minta; EM, elektronmikroszkópos kísérletben használt minta 
 

kódszám nem kor (év) 
epilepszia 

időtartama (év) anamnézis és patológia kísérlet 
NS31 N 23 21 - LM 
NS47 N 31 16 oligoasztrocitóma LM 
NS49 F 63 4 glioblasztóma LM 
NS54 N 22 7 hippokampális malrotáció PCR, LM, EM 
NS58 N 23 11 piloid asztrocitóma PCR 
NS59 F 32 25 kortikális diszplázia PCR, LM 
NS67 N 23 6 szubkortikális asztrocitózis PCR, LM 
NS77 F 21 6 piloid asztrocitóma PCR 
NS79 F 47 39 - LM 
NS99 F 43 10 kortikális diszplázia PCR, LM 

NS103 F 62 34 kortikális diszplázia PCR 
NS109 F 34 33 cisztoid tumor LM, EM 
NS120 N 56 7 amigdala tumor LM 
NS134 N 40 15 temporális cavernoma LM 
NS137 F 16 1 temporális mediális tumor LM 
NS138 N 51 32 feji trauma, gliózis, diszgenezis LM, EM 

S60 F 30 24 HS, fokális diszplázia PCR, LM, EM 
S62 N 45 20 HS LM 
S75 F 34 10 HS PCR, LM, EM 
S83 N 29 23 atrófia LM, EM 
S90 N 47 36 HS, kortikális diszplázia PCR, LM 
S91 N 36 16 atrófia PCR, LM 
S92 N 35 30 HS LM 

S102 N 24 6 HS LM 
S106 F 33 13 HS, kortikális diszplázia PCR 
S113 F 49 27 HS PCR, LM 
S127 N 36 6 HS, kortikális diszgenezis LM 
S142 N 36 12 HS LM 
S143 N 48 43 atrófia LM 
S145 N 47 42> HS LM 

 
 

42



célra felajánlják. Korábbi munkákat figyelembe véve (Wittner és mtsai, 2002, de 

Lanerolle és mtsai, 2003, Wittner és mtsai, 2005, Tóth és mtsai, 2007) az epilepsziás 

hippokampuszminták több típusba sorolhatók fénymikroszkópos vizsgálatok alapján. 

Munkánk során a következő két fő típust választottunk ki vizsgálatainkhoz. A nem-

szklerotikus mintákban (n = 16) a CA1 régióban csak minimális piramissejt-pusztulás 

figyelhető meg, a hippokampusz különböző rétegei könnyen megfigyelhetőek, a 

réteghatárok jól elkülönülnek. A szklerotikus mintákban (n = 14) ugyanakkor a CA1 

régió erősen zsugorodott és atrófikus volt a piramissejtek mintegy 90%-ának eltűnése 

miatt, és ennek megfelelően a rétegek elkülönítése lehetetlenné vált. Ezen felül ebben a 

csoportban jellemző volt még a moharostsarjadzás a gyrus dentatus területén, valamint 

az interneuronok számában, elhelyezkedésében és morfológiájában is jellegzetes 

változások zajlottak le (Maglóczky és mtsai, 2000). 

A valós idejű kvantitatív PCR kísérletekhez használt humán szövetmintákat a 

műtéti vagy posztmortem kivétel után azonnal folyékony nitrogénbe helyezték, majd –

70OC-on tárolták felhasználásig. Az immuncitokémiai vizsgálatokhoz használt 

hippokampuszokat a műtéti vagy posztmortem eltávolítást követően azonnal 3-4mm 

vékony blokkokra vágták és fixáló oldatba (4% paraformaldehid, 0,1% glutáraldehid, 

0,2% pikrinsav, 0,1M foszfát pufferben (PB, pH 7,4)) helyezték. A blokkokat 6 órán 

keresztül szobahőmérsékleten rázatták, és a fixáló oldatot óránként friss oldatra 

cserélték, majd egy éjszakán keresztül posztfixálták glutáraldehid-mentes fixáló 

oldatban. Egy kontroll agy esetében a belső karotisz valamint a vertebrális artériákat 

kanülálták 4 órával a halált követően, majd az agyat 30 percig perfundálták először 2 

liter fiziológiás sóoldattal, ezt követően pedig 5 liter fixáló oldattal (4% 

paraformaldehid, 0,2% pikrinsav, 0,1M PB-ben) 3 és fél óráig. A fixált agyból 

eltávolított hippokampuszt 3-4mm-es blokkokra vágták, és a fixáló oldatban 

posztfixálták. 

 

6.2 Egér szövetminták 
 

Az állatkísérleteket a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Állatkísérleti 

Etikai Bizottságának irányelveivel összhangban, a Fővárosi Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző Állomás állatkísérleti engedélyével (22.1/4027/003/2009) 
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végeztük el az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvénynek (1998, XXVIII, 

243/1998) megfelelően. Az állatokat minden kísérlet során Equthesinnel altattuk el 

(4.2% w/v klorálhidrát, 2.12% w/v MgSO4, 16.2% w/w Nembutal, 39.6% w/w 

propilénglikol, 10% w/w etanol; 0.3ml/100g, intraperitoneálisan beadva). 

A valós idejű kvantitatív PCR kísérletek során CD1 törzsből származó, 100 

napos nőstény egereket használtunk. Az első csoportot alkotó kontroll állatokat (n = 3 a 

posztmortem idő hatásának vizsgálata esetében, n = 3 az anesztézia hatásának vizsgálata 

esetében) az altatást követően azonnal cervikális diszlokációval megöltük, és a további 

izolációs lépéseket késedelem nélkül elkezdtük. A posztmortem idő génexpresszióra 

gyakorolt lehetséges hatásának megvizsgálásához egy második csoport egeret 

használtunk (n = 3), amelyeket azonban a cervikális diszlokációt követően 4 órás 

posztmortem időnek tettünk ki szobahőmérsékleten, csak ezután folytattuk az agy 

izolációját. Az anesztézia génexpresszióra gyakorolt lehetséges hatásának 

megvizsgálásához egy harmadik csoport egeret használtunk (n = 3), amelyeket azonban 

a cervikális diszlokáció előtt 4 órás anesztéziának tettünk ki, majd a cervikális 

diszlokációt követően azonnal megkezdtük az agy izolációját. Mindhárom csoportban 

az agyat eltávolítottuk a koponyából, a bal oldali hippokampuszt izoláltuk, majd 

azonnal RNAlater oldatba (Ambion, Austin, TX) helyeztük, hogy az RNS degradációját 

megakadályozzuk. 

A DGL-α antitest specificitásának ellenőrzéséhez DGL-α génkiütött és vad 

típusú állatokat használtunk. Egy-egy génkiütött és vad típusú egéren immunreakciót 

végeztünk, majd a festéseket fény- és elektronmikroszkópos szinten hasonlítottuk össze. 

Az egy alomból származó hím ivarú 10 hetes egereket Masanobu Kano bocsájtotta 

rendelkezésünkre (az egérvonal leírása: Tanimura és mtsai, 2010). Az állatokat 

szívükön keresztül 4%-os paraformaldehid-tartalmú 0,1M PB-vel perfundálták, és az 

agyukat 0,1M PB-ben tárolták a felhasználásig. 

A CRIP1a mRNS lokalizációjának meghatározásához in situ hibridizációs 

vizsgálatokat, a DGL-α és MGL fehérje elhelyezkedésének vizsgálatához pedig 

fluoreszcens immuncitokémiai reakciót végeztünk nőstény illetve hím ivarú vad típusú 

C57BL/6H törzsből származó 140 illetve 110 napos egéren. Az altatást és a mellkas 

felnyitását követően az érrendszert fiziológiás sóoldattal mostuk át 2 percig, majd a 

szövetek fixálása érdekében szívükön keresztül 20 percig 100ml 4%-os 
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paraformaldehid-tartalmú 0,1M PB-vel perfundáltuk az állatokat. Ezt követően a 

koponyából eltávolított agyat egy éjszakán át utófixáltuk az előbb leírt fixáló oldatban. 

In situ hibridizációs kísérletekhez a metszeteket dietil-pirokarbonáttal (DEPC) előkezelt 

PB-ben metszettük le, hogy az RNáz enzimeket inaktiváljuk, és az RNS degradációt 

megelőzzük. 

 

6.3 A ribopróbák elkészítése és az in situ hibridizáció 
 

A kísérlet során elsőként előállítottunk egy olyan plazmid konstrukciót, amely 

tartalmazza a vizsgálni kívánt CRIP1a szekvenciáját, majd a plazmid konstrukció 

segítségével előállítottuk a jelölt, CRIP1a mRNS-sel komplementer RNS próbát, 

végezetül pedig elvégeztük az in situ hibridizációs reakciót. 

A CRIP1a szekvenciára a Primer3 szoftver (Rozen és Skaletsky, 2000) 

segítségével terveztük meg az optimális PCR primereket, amelyek a következők voltak: 

CRIP1a forward, CTC TCC AGC CTT CAC TGT CC, CRIP1a reverse, TCA CCT 

TTG GAT GCT CAC AC. C57BL/6H törzsből származó egér hippokampális totál 

RNS-ének reverz transzkripciójával cDNS-t állítottunk elő, és PCR segítségével a 

beklónozni kívánt 977 bázispár hosszú fragmentet felszaporítottuk. A PCR terméket 

SmaI restrikciós helyen hasított pBluescript II SK- (Fermentas, Vilnius, Litvánia) 

vektorba klónoztuk, majd a beklónozott CRIP1a fragment identitását és 

mutációmentességét szekvenálással igazoltuk. 

A sense illetve antisense próbák előállításához HindIII illetve XbaI restrikciós 

enzimekkel linearizáltuk a konstrukciót, a megfelelő tisztaság érdekében gélextrakciót 

és DNS precipitációt végeztünk rajta, majd DEPC-kezelt vízben oldottuk vissza a 

línearizált DNS-t. Minden ezt követő lépésben az összes oldatot DEPC-kezelt vízben 

készítettünk el, hogy az RNS degradációt minimalizáljuk. Ezt követően in vitro 

transzkripcióval digoxigenin-jelölt RNS próbákat állítottunk elő a következők 

felhasználásával: 1μg templát DNS, 1μl transzkripciós puffer, 1μl digoxigenin RNS 

jelölő mix, 1μl RNáz inhibitor, 1μl T3 vagy T7 RNS polimeráz, 20μl össztérfogatban, 2 

óra 37OC-on való inkubálással (Roche Molecular Diagnostics, Mannheim, 

Németország). A ribopróbákat DNáz kezelésnek vettetük alá, és MinElute Cleanup 
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Kittel (Qiagen, Hilden, Németország) tisztítottuk meg. A próbák tisztaságát és 

mennyiségét gélelektroforézissel és spektrofotométerrel határoztuk meg. 

Az in situ hibridizációs reakciót 60μm vastag, szabadon úszó agymetszeteken 

végeztük el RNázmentes sejtkultúra edényekben, kizárólag DEPC-kezelt vízből készült 

oldatok felhasználásával. A metszeteket először 0,1M PB oldatban mostuk ki háromszor 

20 percig, majd a mosási lépéseket megismételtük a ribopróba penetrációját elősegítő 

PBST oldattal (137mM NaCl, 2,7mM KCl, 10mM Na2HPO4, 2mM KH2PO4, 0,1% 

Tween 20, pH 7,4). Ezt követően egy éjszakán át 65OC-on inkubáltuk a metszeteket a 

3μg/ml digoxigenin-jelölt ribopróbát tartalmazó hibridizációs pufferben (50% 

formamid, 5x SSC, 1% SDS, 50μg/ml élesztő tRNS, 50μg/ml heparin). A metszeteket 

továbbra is 65OC-on tartva először 30 percig mossuk az első mosóoldatban (50% 

formamid, 5x SSC, 1% SDS), majd kétszer 45 percig a második mosóoldatban (50% 

formamid, 2x SSC). Ezt követően, szobahőmérsékleten folytatva a mosási lépéseket, 5 

percig 0,1% Tween20 tartalmú 0,05M Tris-pufferelt sóoldatban (TBST, pH 7,6) 

kimossuk a metszeteket. Egy órán keresztül 10% normál kecske szérumot tartalmazó 

TBST oldatban (TBSTN) blokkoljuk, majd egy éjszakán keresztül 4OC-on inkubáljuk 

őket 1:1000 higítású alkalikus foszfatázzal konjugált bárány anti-digoxigenin Fab 

fragmenttel. A metszeteket ezt követően TBST-ben háromszor 20 percig mossuk, majd 

a TBST oldatot frissen elkészített kromogén oldatra cseréljük (3.5μl of 5-bróm-4-klór-

3-indolilfoszfát és 3.5μl nitrokék-tetrazolium-klorid 10μl kromogén pufferben, 100mM 

NaCl, 100mM Tris-Cl, pH 9.5, 50mM MgCl2, 2mM (-)tetramizol hidroklorid, 0,1% 

Tween 20). A metszeteket sötétben inkubáljuk egy éjszakán keresztül, majd PBST-vel 

állítjuk le a reakciót. Háromszor 10 perces 0,1M PB mosást követően a metszeteket 

Vectashielddel (Vector Laboratories, Burlingame, CA) fedjük le, a fedőlemezt pedig 

körömlakkal rögzítjük. 

 

6.4 A kvantitatív valós idejű polimeráz láncreakció 
 

6.4.1 A kvantitatív valós idejű polimeráz láncreakció elméleti alapjai 

 

A kvantitatív valós idejű polimeráz láncreakció (qPCR), a hagyományos reverz 

transzkripciót követő PCR technikával szemben sokkal pontosabb mennyiségi 
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meghatározást tesz lehetővé a génexpressziós vizsgálatok során. Közös tulajdonsága a 

két módszernek, hogy mindkettő a szövetből kinyert teljes mRNS preparátum 

felhasználásával elsőként cDNS-t állít elő reverz transzkripcióval, majd a vizsgált gén 

cDNS mennyiségének meghatározásával következtet az adott gén expressziós szintjére. 

A qPCR módszer pontossága abból adódik, hogy a PCR reakció teljes időbeli lefutása 

követhető és vizsgálható (6. ábra, grafikon), míg a reverz transzkripciót követő PCR 

csak végpontanalízisre alkalmas (6. ábra, elektroforetikus gélfotó). A PCR reakció során 

a keletkező termékek mennyisége exponenciálisan növekszik, azonban a reakció 

előrehaladtával, elsősorban a reakcióelegy összetevőinek kimerülése miatt, a folyamat 

egyre inkább elveszti exponenciális jellegét: ezért a legpontosabb eredményeket akkor 

kaphatjuk, ha az analízist a görbe exponenciális szakaszán végezzük el. A hagyományos 

reverz   transzkripciót   követő   PCR   reakció   erre   alkalmatlan,   hiszen   a   valódi 

 

 

  4x          2x          1x 4x   2x   1x 

6. ábra Egy kvantitatív valós idejű PCR reakció 
A grafikonon a ciklusszám függvényében ábrázoltuk a mért fluoreszcenciajel erősségét, és az ábrán 
azonos színnel az azonos minták párhuzamos mérései láthatóak. Megfigyelhető, hogy a párhuzamos 
mérések görbéi a folyamat kezdeti exponenciális szakaszában igen kevéssé szórnak, azonban nagyobb 
ciklusszámoknál a szigmoid görbék elvesztik exponenciális jellegüket, és ezeknél a ciklusszámoknál a 
mérés bizonytalaná válik. Ebben a kísérletben a β-aktin expressziós szintjét mértük meg egy cDNS minta 
hígitásai felhasználásával (négyszeres, kétszeres és egyszeres higítások). Mivel egy ciklus a DNS 
duplázódásával jár a reakció exponenciális szakaszában, így ennek megfelelően a minták közt épp egy 
ciklusnyi különbség látható azonos fluoreszcencia küszöbérték esetén (piros vonal). A kis 
ciklusszámoknál ez az eltérés jól elkülöníthető, de 35 ciklusnál a minták elkülönítése már lehetetlen. Az 
elektroforetikus gélfotón a valós idejű PCR reakcióval előállított fragmenteket futtattuk meg: a gélen az 
eltérő koncentrációjú minták nem különböztethetők meg a kapott csíkok denzitása alapján. 

 
 

47



exponenciális szakasz alacsony ciklusszámoknál valósul meg, ahol a termék 

mennyisége még túl kicsi ahhoz, hogy elektroforetikus gélfotón ki lehessen azt mutatni. 

Nagyobb ciklusszámoknál azonban már a reakció telítődésével kell számolni, így az 

nem adhat lehetőséget valódi kvantitatív analízishez. 

A valós idejű PCR reakcióban keletkező termékek mennyiségének folyamatos 

detektálását a DNS-hez aspecifikusan kapcsolódó SYBR Green fluoreszcens festék 

biztosítja, amely fluoreszcens jelet csak a kétszálú DNS-hez kapcsolt formájában 

bocsájt ki. Mivel a molekula a termék mennyiségének növekedésével arányosan 

kapcsolódik a képződött DNS-hez, a fluoreszcens jel nagyságából minden 

időpillanatban következtethetünk a reakcióban keletkezett DNS mennyiségére. 

A PCR reakciók specifikusságát a termékek elektroforetikus vizsgálata mellett 

olvadási görbével igazolhatjuk. A keletkezett PCR terméket folyamatosan egyre 

nagyobb hőmérsékletre melegítve a DNS két szála szétválik. Ha egyféle termék 

keletkezett, vagyis a reakció specifikus volt, akkor az elválás egy adott hőmérsékleten 

történik meg: ez a pont a termék bázisösszetételétől függ, tehát minden különböző 

termék esetén egyedi. Ha a két DNS szál elválása lezajlott, akkor a SYBR Green festék 

disszociál, és elveszti fluoreszcens tulajdonságát: az olvadási görbe negatív 

deriváltjában ez a hirtelen fluoreszcenciacsökkenés csúcsként jelentkezik (7. ábra). Ha 

több termék is képződött, vagyis a reakció nem volt specifikus, akkor több csúcs jelenik 

meg az olvadási görbén. 

Mivel a különböző cDNS minták előállítása és kiindulási koncentrációja soha 

nem lehet tökéletesen azonos, így a vizsgált gén expressziós szintjére kapott eredményt 

normalizálni kell, hogy az egyes minták összehasonlíthatóak legyenek. A normalizálást 

háztartási gének segítségével végeztük el: ezek a gének minden sejtben 

expresszálódnak, és funkciójuk a sejt életbenmaradásához elengedhetetlenül szükséges. 

Jellemző rájuk, hogy mRNS szintjük minden sejtben megközelítőleg azonos, és külső 

hatásokra általában nem változik. Éppen ezért ha az expressziós szintjükhöz 

viszonyítjuk a vizsgált génünk expresszióját azonos körülmények között végzett 

vizsgálatban, akkor az egyes cDNS minták kiindulási koncentrációjától függetleníteni 

tudjuk a mérést. 
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7. ábra Az olvadási görbe 
A felső grafikonon az olvadási görbe, az alsón pedig a görbe negatív deriváltja látható, a gliceraldehid-3-
foszfát dehidrogenáz (GAPDH) gén mérése esetében. A felső grafikonon a fluoreszcencia csökkenése 
figyelhető meg a hőmérséklet emelkedésével, ahogy a DNS két szálának szétválásával a SYBR Green 
disszociál a termékről. 84ºC környékén a leggyorsabb a DNS-szálak olvadása: ekkor hirtelen 
fluoreszcencia-csökkenést tapasztalunk, amely a görbe negatív deriváltjában (alsó ábra) ugyanazon 
hőmérsékletnél csúcs formájában jelentkezik. A csúcs helye a vizsgált génre jellemző: ebben a példában a 
GAPDH esetén 84ºC. 
 

Ideális esetben a vizsgált és a háztartási gén qPCR reakciójának hatékonysága 

megegyezik. Ekkor az analízis során elsőként meghatározzuk, hogy egy előre 

meghatározott fluoreszcencia küszöbértéket milyen ciklusszámnál ér el a qPCR reakció 

(Ct), mind a vizsgált gén, mind a háztartási gén esetében. A két érték különbsége (ΔCt) 

adja meg a normalizált Ct értéket. A vizsgálati csoportok  ΔCt értékeinek 

összehasonlításával, majd annak exponenciális átalakításával állapíthatjuk meg a 

csoportok közötti expressziós különbséget a vizsgált gén esetében. Eltérő 

reakcióhatékonyság esetében a számítás módja némileg változik, azonban elméleti 

alapjaiban és matematikailag ezzel egyenértékű. A pontosabb eredmények érdekében az 

eltérő reakcióhatékonyságot is figyelembe vettük analízisünk során (lásd 6.4.4 fejezet). 
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6.4.2 A qPCR mérések körülményeinek beállítása során elvégzett kontroll 

vizsgálatok 

 

Kvantitatív valós idejű PCR méréseink elvégzése során a detektáláshoz SYBR 

Green festéket használtunk fel. Mivel a SYBR Green a kétszálú DNS-hez aspecifikusan, 

tehát szekvenciától függetlenül, képes kötődni, így ha esetlegesen nem kizárólag az 

általunk kívánt fragmentet szaporítottuk fel a PCR reakció során, az meghamisíthatja a 

mérések eredményét. A primerek megtervezése során ugyan törekedtünk arra, hogy 

azok kizárólag az általunk kívánt génfragmenttel legyenek komplementerek, azonban a 

mérést követően két további módszerrel is ellenőriztük a reakciók specifikusságát. 

Az olvadási görbe analízis során egy adott génfragment esetében mindig 

azonos hőmérsékleti értéknél látható egy tiszta és egyértelmű csúcs, míg a cDNS-t nem 

tartalmazó templát nélküli kontroll mintában nem figyelhető meg csúcs (8. ábra, A). A 

vizsgálatainkba bevont gének esetében az olvadási görbe minden esetben egyetlen tiszta 

csúcsot adott, egy jól meghatározott hőmérsékleti értéknél, így kimondhatjuk, hogy 

specifikus, háttér nélküli PCR termékek képződtek, amelyek a további analízist lehetővé 

tették. Ezen felül a PCR termékeket gélelektroforézissel is megvizsgáltuk: a termékek 

mind a kívánt hosszúságúnak bizonyultak, háttér megjelenése nélkül. A templát nélküli 
 

 
8. ábra Az olvadási görbe analízis és az amplifikált génfragmentek elektroforetikus vizsgálata 

igazolja a qPCR reakció specifikusságát 
A, Öt reprezentatív minta esetében (24-28, változatos színű görbék) az olvadási görbe egy darab 
egyértelmű csúcsot eredményezett 85OC-nál, amely specifikus, háttér nélküli reakcióra utal. A templát 
nélküli negatív kontroll mintákban (NTC, szürke színű görbék) nem volt detektálható csúcs, amely a 
reakció tisztaságát mutatja. 
B, A PCR reakció során keletkezett fragmentek gélelektroforetikus vizsgálata során a cDNS-t tartalmazó 
minden minta esetében (24-48) a várt 185bp hossznál jelenik meg DNS csík, ellenben a templát nélküli 
kontroll mintákban (N) nem látható PCR termék. 
A bemutatott reprezentatív vizsgálatok a GAPDH mérésének adataiból származnak. 
Forrás: Ludányi és mtsai, 2008, módosítva 
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mintákban azonban nem volt megfigyelhető DNS csík, mutatva a reakció tisztaságát (8. 

ábra, B). 

Ha az mRNS izoláció során genomiális DNS-ből származó darabok kerülnek a 

mintákba, az a qPCR reakció során szintén amplifikálódhat, és megzavarhatja az 

analízist. Ez különösen nagy probléma lehet olyan gének esetében, amelyek nem 

tartalmaznak intronokat (például a CB1 kannabinoid receptor), mivel így a primerek 

nem tervezhetőek exon-intron határok figyelembevételével, a genomiális DNS 

amplifikációját elkerülendő. 

Azért, hogy megvizsgáljuk a lehetséges kromoszómális DNS szennyeződés 

mértékét a cDNS mintáinkban, a reverz transzkripció során reverz transzkriptáz enzimet 

nem tartalmazó (RT-negatív kontroll) reakciókat is készítettünk, és azokat 

összehasonlítottuk a reverz traszkriptázt tartalmazó cDNS mintákkal. Azonos 

normalizált fluoreszcencia értéket véve, a cDNS-t tartalmazó minták esetében sokkal 

alacsonyabb ciklusszámot mérhetünk, mint az RT-negatív minták esetében (9. ábra, A), 

amely mutatja, hogy az RT-negatív kontroll minták nagyságrendekkel kevesebb 

amplifikálható DNS szakaszt tartalmaznak, mint a cDNS minták. Az adatok 

kvantifikációja és az olvadási görbe vizsgálata alapján (9. ábra, B) kimondhatjuk, hogy 
 

 
9. ábra cDNS mintáink mentesek voltak a kromoszómális DNS szennyeződéstől 
A, A qPCR reakciók során a cDNS mintákhoz képest az RT-negatív minták csak erősen megnövekedett 
ciklusszámoknál értek el egy kijelölt normalizált fluoreszcencia értéket. A RT-negatív mintákra jellemző 
ciklusszám viszont összevethető volt a templátot nem tartalmazó kontroll mintákra (NTC) jellemző 
ciklusszámmal, mutatva, hogy a cDNS mintáinkban található kromoszómális szennyeződés 
elhanyagolható. 
B, Az olvadási görbe analízis a cDNS minták esetében egy tiszta csúcsot adott 83OC-nál. Ez a csúcs nem 
volt megfigyelhető az RT-negatív minták és a templát nélküli kontroll (NTC) esetében, így az RT-negatív 
mintákban genomiális DNS alapján sem képződött PCR termék. Ezekben a mintákban ellenben egy lapos 
és elnyújtott csúcs jelent meg alacsony hőmérsékletnél, amely minimális primer-dimer termékek 
jelenlétére utal. 
Forrás: Ludányi és mtsai, 2008, módosítva 
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a cDNS mintáink kromoszómális DNS tartalma elhanyagolható (~0,2%), és így nem 

befolyásolja méréseinket. 

A qPCR mérések során a mért génjeink expressziójának normalizálására két 

háztartási gént használtunk fel: a β-aktint és a gliceraldehid-3-foszfát dehidrogenázt 

(GAPDH). Minden mérésünk során a kapott eredmény független volt attól, hogy melyik 

háztartási génre végeztük a normalizálást. Ugyanakkor fontosnak tartottuk 

megvizsgálni, hogy a két gén mRNS expressziója megváltozik-e egymáshoz 

viszonyítva az epilepsziás humán hippokampuszokban. A GAPDH expresszióját β-

aktinra normalizálva nem találtunk eltérést a nem-szklerotikus (p = 0,897) és 

szklerotikus (p = 0,825) mintában, a kontroll mintákkal összehasonlítva. A kontroll 

mintákban a génkifejeződést 100%-nak véve a nem-szklerotikus mintákban 89,7%-nak, 

a szklerotikus mintákban 102,1%-nak adódott a GAPDH génexpresszió β-aktinra 

normalizálva. Mivel a gének eltérő funkciója miatt valószínűtlen, hogy mindkét gén 

expressziója párhuzamosan változzon meg, eredményeink arra utalnak, hogy mindkét 

háztartási gén expressziója állandó az epilepsziás hippokampuszokban, így valóban 

használhatók referencia génként vizsgálataink során. 

 

6.4.3 Kvantitatív valós idejű PCR kísérletek megvalósítása 

 

A qPCR reakció során megvizsgált hippokampális szövetminták magukban 

foglalták a CA3, CA2 és CA1 hippokampális régiókat, a gyrus dentatust és egy kis 

darabot a CA1 régió határán található szubikulumból. A szövetmintákat UH-50 

ultrahangos homogenizátorral (SMT, Akita, Japán) homogenizáltuk, majd a 

sejtlizátumból totál RNS mintát izoláltunk RNAqueous-4PCR kit (Ambion) 

segítségével. A totál RNS minta megfelelő tisztaságát és mennyiségét 

spektrofotométerrel mért A260/A280 értékkel illetve koncentrációméréssel igazoltuk 

(BioPhotometer, Eppendorf, Hamburg, Németország), és csak azokat a mintákat 

használtuk fel a továbbiakban, amelyekben az A260/A280 érték 1,7 és 2 közé esett. 

Denaturáló gélelektroforézissel megmutattuk, hogy a totál RNS mintákban a 28S és 18S 

riboszómális RNS csíkok integritása és intenzitása megfelelő, mutatva, hogy a minták 

nem degradálódtak az izolálás során. 
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A qPCR mérésekhez szükséges cDNS mintákat reverz transzkripcióval 

állítottuk elő a következők segítségével: 1μg totál RNS, 3μl RevertAidH Minus M-

MuLV reverz transzkriptáz enzim (RT, Fermentas, Vilnius, Litvánia), 9μl M-MuLV RT 

puffer, 2μl oligo-dT(18) primer (10pmol/μl), 1μl RNasin (Promega, Madison, WI) és 

1,5μl dNTP mix (Fermentas), 44,5μl végtérfogatban, 0,1%-os dietilpirokarbonát-kezelt 

desztillált vízben. A reakció 37OC-on zajlott 1 óráig, majd 5 perces 95OC-on zajló 

enzim-inaktiválás és 5 perces jégben hűtés következett, végezetül pedig a használatig -

70OC-on tároltuk a cDNS mintákat. Azért, hogy kizárhassuk a kromoszómális DNS 

szennyeződés jelenlétét a cDNS mintában, a reverz transzkripciót végrehajtottuk reverz 

transzkriptáz enzim jelenléte nélkül is (RT-negatív kontroll), és a későbbiekben qPCR 

segítségével összehasonlítottuk az enzimet tartalmazó reakcióval. 

A vizsgált gének expressziós szintjét kvantitatív valós idejű PCR reakcióval 

határoztuk meg (Rotor-Gene 3000, Corbett Research, Sydney, Ausztrália). A reakció a 

következő összetevőkből állt: 1μl cDNS minta, 5μl SYBR Green qPCR mix 

(tartalmazza a SYBR Green fluoreszcens DNS festéket, a hot start DNS polimerázt 

annak megfelelő pufferjében és dNTP mixet, DyNAmo HS SYBR Green qPCR kit, 

Finnzymes, Espoo, Finnország), 1-1μl forward és reverse primer (10pmol/μl) és 4μl 

desztillált víz. Negatív kontrollként desztillált vízet és a megfelelő RT-negatív kontroll 

mintákat használtuk. A PCR reakció a következők szerint zajlott: kezdeti denaturáció, 

95OC 15 perc, ismétlődő ciklusok, 95OC 15 másodperc, 60OC 15 másodperc, 72OC 15 

másodperc [30 ciklus a következő gének esetében: kannabinoid receptor 1 (CB1), 

kannabinoid receptor interacting protein 1a (CRIP1a), diacilglicerin lipáz α (DGL-α), 

monoacilglicerin lipáz (MGL), N-acil-foszfatidiletanolamin hidrolizáló foszfolipáz D 

(NAPE-PLD), zsírsavamid hidroláz (FAAH), 35 ciklus a következő gének esetében: 

kannabinoid receptor interacting protein 1b (CRIP1b), diacilglicerin lipáz β (DGL-β)], 

kiegészítés, 72OC 1 perc, olvadási görbe analízis, 72-99OC másodpercenként 1OC-os 

lépésekben. 

A PCR reakcióhoz szükséges primereket a Primer3 program (Rozen és 

Skaletsky, 2000) segítségével úgy terveztük meg, hogy a képződő amplikon a qPCR 

számára ideális 100-250 bázispár hosszú legyen. A humán génekre specifikus primerek 

szekvenciái a következők voltak: CB1, forward primer, AAG GTG ACA TGG CAT 

CCA AAT, reverse primer, AGG ACG AGA GAG ACT TGT TGT AA; CRIP1a, 

 
 

53



forward primer, TCG AGA CAG TGT GGC AAG TC, reverse primer, CAT CAG ACT 

GCG TGT CTC GT; CRIP1b, forward primer,CCT GAT GGG GAC AGA GTT GT, 

reverse primer, GAG ATC TCT TGG GGT CGT TG; DGL-α, forward primer, TGC 

TCT TCG GCC TGG TCT AT, reverse primer, CGC ATG CTC AGC CAG ATG AT; 

DGL-β, forward primer, GAG TGC TGT GGT GGA TTG GC, reverse primer, TCT 

CAT GCT GAC ACA CAT GA; MGL, forward primer, CAA GGC CCT CAT CTT 

TGT GT, reverse primer, ACG TGG AAG TCA GAC ACT AC; NAPE-PLD, forward 

primer, GAA GCT GGC TTA AGA GTC AC, reverse primer, CCG CAT CTA TTG 

GAG GGA GT; FAAH, forward primer, GGC CAC ACC TTC CTA CAG AA, reverse 

primer, GTT TTG CGG TAC ACC TCG AT; GAPDH, forward primer, GAG TCA 

ACG GAT TTG GTC GT, reverse primer, GAC AAG CTT CCC GTT CTC AG; β-

aktin, forward primer, CGT CAC CAA CTG GGA CGA CA, reverse primer, GGG 

GTG TTG AAG GTC TCA AA. Az egér génekre specifikus primerek szekvenciái a 

következők voltak: CB1, forward primer, CTG GTT CTG ATC CTG GTG GT, reverse 

primer, TGT CTC AGG TCC TTG CTC CT; β-aktin, forward primer, TGT TAC CAA 

CTG GGA CGA CA, reverse primer, GGG GTG TTG AAG GTC TCA AA. 

A reakció specifikusságának vizsgálata olvadási görbe analízissel, amplifikált 

fragmentek gélelektroforetikus vizsgálatával és szekvenálásával történt. 

 

6.4.4 Kvantitatív valós idejű PCR kísérletek analízise 

 

Minden minta vizsgálata három párhuzamos mérésből állt, és az analízisbe 

bevont értékek ezen párhuzamos mérések átlagából adódtak. Mind a vizsgálaton belül, 

mind a vizsgálatok között a variációs koefficiens 1% alatti értéknek adódott, mutatva a 

módszer pontosságát illetve magasfokú reprodukálhatóságát. 

A vizsgált gének expressziós szintjét két különböző referencia gén expressziós 

szintjével összevetve normalizáltuk. A vizsgált gén és az első referencia gén 

expresszióját egy kísérleten belül mértük meg, majd azonos paraméterekkel elvégeztük 

a mérést a vizsgált gén és a második referencia gén esetében. Referencia génként 

háztartási géneket, β-aktint és gliceraldehid-3-foszfát dehidrogenázt (GAPDH) 

használtuk, mivel ezek a gének nem mutatnak szignifikáns génexpressziós változást 

temporális lebeny eredetű epilepsziás betegek esetében (Becker és mtsai, 2002, Jamali 
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és mtsai, 2006). Ezen felül, a két kiválasztott háztartási gén igen eltérő biológiai 

funkcióval bír, így feltehetőleg génexpressziós szintjük eltérő szabályozás alatt állhat. 

Kísérleteinkben pedig a két háztartási gén expressziója egymáshoz képest nem változik 

meg az epilepsziás csoportokban a kontrollal összevetve, tovább erősítve, hogy 

mintáinkban ezeknek a géneknek az expressziója állandó. 

Minden vizsgált gén esetében a különböző kísérleti csoportok génexpresszióját 

a Pfaffl-módszerrel hasonlítottuk össze, feltételezve, hogy a referenciaként szolgáló 

háztartási gén expressziója állandó (Pfaffl, 2001). A vizsgált gén relatív expressziós 

arányát a kontroll és epilepsziás csoportok közt a következőképpen kaptuk: 

Evizsgált
átlag Ct(vizsgált, kontroll)-átlag Ct(vizsgált, epilepsziás) / Eháztartási

átlag Ct(háztartási, kontroll)-átlag Ct(háztartási, epilepsziás) 

ahol E a reakció efficienciája, a Ct (ciklus küszöbérték) pedig az a PCR ciklusszám, 

ahol a normalizált fluoreszcencia intenzitás egy előre meghatározott értéket elér. A 

reakció efficienciája egy adott génre az egyes reakciók efficienciájának átlagából 

adódott, a Ct érték pedig minden kísérletben 0,0316 normalizált fluoreszcencia 

intenzitásnál került meghatározásra. Mindkét értéket a Rotor Gene 5 szoftver (Corbett 

Research, Sydney, Ausztrália) számította ki. Az átlag Ct értéket (átlag ± átlag standard 

hibája (SEM)) minden vizsgált csoportra és génre a Ct értékek átlagaként számítottuk 

ki. Az adatok statisztikai analízisét a speciálisan génexpressziós változások 

kiértékelésére kifejlesztett Relative Expression Software Tool program segítségével 

végeztük el (részletekért lásd: Pfaffl és mtsai, 2002). A génexpresszióban mutatkozó 

különbséget két csoport között akkor tekintettük szignifikánsnak, ha p < 0,05. Mivel az 

adatok kiértékelése és a statisztika a Ct értékek használatával történik, és ezt követően 

egy exponenciális átalakítással kapjuk meg az expressziós arányt két csoport közt, így 

az alsó és felső SEM nem egyezik meg. Így az expressziós arány megadása után 

zárójelben közöljük az (expressziós arány – SEM, expressziós arány + SEM) értékeket. 

 

6.5 Immuncitokémia 
 

Kísérleteink során számos antitestet használtuk fel immuncitokémiai 

vizsgálatokra. Az affinitás-tisztított CB1 ellenanyagot tengerimalacban termeltették, és 

kísérleteinkben 1μg/ml koncentrációban használtuk. Korábbi munkákban igazolták az 

antitest specifikusságát, ugyanis az nem eredményezett jelölést a CB1 génkiütött 

 
 

55



állatokban sem az antitestet előállító laboratórium kísérleteiben (Fukudome és mtsai, 

2004), sem a saját laboratóriumunk immunfestéseiben (Katona és mtsai, 2006). A 

diacilglicerin lipáz α (DGL-α) és a monoglicerin lipáz (MGL) ellen termelt poliklonális 

antitesteket Ken Mackie és Sherry Shu-Jung Hu kollaborátoraink állították elő (Katona 

és mtsai, 2006, Straiker és mtsai, 2009). A DGL-α elleni specifikus antitest 

előállításához patkány DGL-α 790-908 peptidszakaszát használták fel az 

immunizáláshoz. Az MGL esetében az immunizáló peptidszakasz egér MGL 172-206 

peptiddel történt: ezt az antitestet a továbbiakban MGL-mid néven említjük. Az 

eredményeink megerősítésének érdekében egy második MGL specifikus ellenanyagot is 

felhasználtunk. Ezt az antitestet a patkány MGL 5-19 peptidszakaszának 

felhasználásával állították elő: ezt az antitestet a továbbiakban MGL-NT néven 

említjük. Az ellenanyagot Danielle Piomelli bocsájtotta rendelkezésünkre (Dinh és 

mtsai, 2002). A mohasejtek sejttestjeit pán-glutamát receptor 2 és 3 alegység specifikus 

antitesttel tettük láthatóvá (GluR2/3, 1:100, Millipore, Billerica, MA). A felhasznált 

antitesteket és a velük elvégzett kísérletek részleteit a 3. táblázat foglalja össze. 

Az immunfestésekhez a szövetblokkokból Leica VTS-1000 vibratómmal 

(Nussloch, Németország) 60μm vékony metszeteket vágtunk, és a metszeteket 0,1M PB 

oldatban mostuk ki (hatszor cserélve az oldatot, egyenként 20 percig). Ezt követően 

30%-os szacharóz oldatban (0,1M PB-ben) rázattuk őket egy-két napig, és folyékony 

nitrogén felett négyszer megfagyasztottuk és felolvasztottuk őket, hogy segítsük az 

antitestek penetrációját a szövetben. Az ezt követő mosási lépések és az ellenanyagok 

 
3. táblázat Az immuncitokémiai reakciók során felhasznált antitestek 
 

antitest 

ellenanyag-

koncentráció, 

peroxidáz-alapú 

immuncitokémia 

ellenanyag-

koncentráció, 

fluoreszcens 

immuncitokémia 

antitestet 

előállító állat 
ellenanyag forrása 

CB1 1 μg/ml - tengerimalac Masahiko Watanabe 

DGL-α-INT 1:1500-3000 1:1000 nyúl Ken Mackie 

MGL-mid 1:500-1000 1:500 nyúl Ken Mackie 

MGL-NT 1:3000 1:1000 nyúl Danielle Piomelli 

NeuN - 1:1000 egér Millipore 

GluR2/3 1:100 - nyúl Millipore 
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higításai mind 0,05M-os Tris pufferált sóoldatban (TBS, pH 7,4) történtek. Az endogén 

peroxidáz aktivitást 1%-os peroxid oldattal blokkoltuk 10 percig, majd a metszeteket 

ötször 10 percig alaposan kimostuk TBS-ben, majd 5%-os normál kecske szérumban 

blokkoltunk 45 percig, TBS oldatban kimostuk, és a kívánt antitestben inkubáltuk 48 

órán keresztül 4OC-on. A primer antitesttel való inkubálást követően a metszeteket 

alaposan kimostuk TBS-ben (háromszor 10 percig), és kecskében előállított biotinilált, a 

primer antitestet előállító állat ellen termeltetett IgG szekunder antitesttel (1:300, Vector 

Laboratories, Burlingame, CA) inkubáltuk 2 órán keresztül. Háromszoros TBS mosást 

követően avidin-biotin-peroxidáz enzim komplexben (1:500, Elite-ABC, Vector 

Laboratories) inkubáltuk a metszeteket másfél óráig, majd az immunreakciót 3,3’-

diaminobenzidin (DAB) kromogén felhasználásával 0,01% peroxidot tartalmazó Tris 

pufferben (pH 7,6) hívtuk elő. A GluR2/3 immunfestés esetében a metszeteket 5%-os 

tejporban és 2%-os szarvasmarha szérum albuminban (Sigma, St. Louis, MO) 

blokkoltuk TBS pufferben. Az előhívást követően a metszeteket 1% OsO4 tartalmú 

0,1M-os PB oldatban inkubáltuk 20 percig, majd felszálló alkoholsorban és 

propilénoxidban dehidráltuk. A dehidrálás során a metszeteket 20 percig 1% 

uranilacetáttal (70%-os etanolban) kezeltük, majd a dehidrálást követően Durcupanba 

(ACM, Fluka, Buchs, Svájc) ágyaztuk be. 

A kontroll és epilepsziás humán, valamint a DGL-α vad típusú és génkiütött 

egerek hippokampuszának összehasonlításakor törekedtünk az egyes kísérleti csoportok 

közötti esetleges kezelési különbségek minimalizálására. Azért, hogy biztosítsuk az 

azonos mértékű antitest penetrációt, hívási időt és dehidrálási körülményeket, az egyes 

metszeteket lefotóztuk az immunfestés megkezdése előtt. Ezt követően az eltérő 

vizsgálati csoportba tartozó metszeteket egy üvegben kezeltük, és az immunreakciót 

követően egyértelműen tudtuk azonosítani az egyes metszeteket a fényképek alapján. 

A fluoreszcens immunfestések során a többszörös megfagyasztást és 

felolvasztást követően a metszeteket alaposan kimostuk PB-ben és TBS-ben, majd 5%-

os normál szamár szérumban blokkoltuk őket 45 percig. Egy 15 perces mosást követően 

a metszeteket egérben termelt NeuN ellenanyagban (1:1000, Millipore) és nyúlban 

termelt DGL-α (1:1000) vagy MGL (MGL-mid esetében 1:500, MGL-NT esetében 

1:1000) primer antitestben inkubáltuk 48 órát. Ezt követően a metszeteket TBS-ben 

mostuk háromszor 15 percig, majd a szekunder antitestekben inkubáltuk két órát 
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(kecskében termelt Alexa 594-konjugált egér elleni IgG, 1:400, Invitrogen, Carlsbad, 

CA; kecskében termelt DyLight 488-konjugált nyúl elleni IgG, 1:400, Jackson Immuno 

Research, Egyesült Királyság), ezt követően pedig a metszeteket elsőként TBS-ben, 

majd PB-ben mostunk háromszor 15 percig. A metszeteket Vectashieldbe (Vector 

Laboratories) ágyazva fedtük le, és a fedőlemezt körömlakkal rögzítettük. A 

fluoreszcens ábrákat A1R konfokális rendszerrel felszerelt Nikon Eclipse Ti-E inverz 

mikroszkóp segítségével készítettük el (Nikon Instruments Europe B.V., Amstelveen, 

Hollandia). A kétszeresen jelölt fluoreszcens metszetek immunjelét 4x objektívvel (NA 

0,13) egymást követő szkennelési módban detektáltuk egyetlen fokális sík 

felhasználásával. 

 

6.6 Kvantitatív fénymikroszkópos analízis 
 

Kvantitatív fénymikroszkópos vizsgálataink célja az volt, hogy megállapítsuk, 

hogy az epilepszia hatására megváltozik-e a CB1 pozitív GABAerg interneuronok vagy 

a GluR2/3 pozitív mohasejtek száma. A gyrus dentatusban található CB1 pozitív vagy a 

hilusban található GluR2/3 pozitív sejttesteket kamera lucidával rajzoltuk ki 63-200x 

nagyításon. Az analízishez négy humán hippokampuszt vizsgáltunk meg minden 

vizsgálati csoportból. A vizsgált terület nagyságának megállapításához az elkészült 

rajzokat beszkenneltük, és NIH Image J programmal (National Institutes of Health, 

Bethesda, MD) mértük meg a vizsgált területet. A sejtszámot egységnyi (mm2) területre 

határoztuk meg a 60μm vastag metszetekben, és az adatok statisztikai analízisét 

Staistica 6 programmal (StatSoft, Tulsa, OK) végeztük el. A sejtdenzitás 

megváltozásának szignifikáns voltát a kontroll és epilepsziás csoportok között Kruskal-

Wallis teszttel, majd poszt hoc Mann-Whitney U-teszttel vizsgáltuk meg (a CB1 

interneuronok esetében kétoldali, a mohasejtek esetében egyoldali tesztet használtunk), 

és p < 0,05 értékek esetén állapítottunk meg szignifikáns változást a csoportok között. 

Az eredményt átlag ± SEM formában tüntettük fel. 
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6.7 A sztereológia elméleti alapjai 
 

A sztereológia a háromdimenziós objektumok mennyiségének becslésére 

alkalmas módszer kétdimenziós adatokból (általában metszeti síkokból) nyert 

információk alapján. A módszer előnye, hogy alkalmazása során nincsen előzetes 

ismeretünk a vizsgált objektumok mérete, alakja, orientációja vagy eloszlása 

szempontjából, így a számolás során elkerülhetőek az ezen tulajdonságok 

variabilitásából adódó hibák. 

A sztereológiai analízis során elsőként reprezentatív véletlenszerű mintát 

veszünk a vizsgálni kívánt területről, majd a minta területén megvizsgáljuk az általunk 

kiválasztott objektumokat. Azt, hogy minden objektumot pontosan egyszer 

számolhassunk meg, a diszektor módszer biztosítja, melynek során két egymást követő 

metszeti síkot (diszektort) vizsgálunk meg. Egy objektumot csak akkor veszünk be az 

analízisbe, ha az az első metszeti síkban még nem volt jelen, azonban a második 

metszeti síkban igen, vagyis minden objektumot csak a megjelenésekor vesszünk 

 

 
10. ábra A diszektor módszer alkalmazása 
A vizsgálat célja, hogy egy 3 dimenziós térrészben (zöld) megszámoljuk a jelen lévő objektumok számát. 
Az objektumok eltérő méretűek, alakúak és orientációjúak, és eloszlásuk sem egyenletes. A vizsgálathoz 
sorozatmetszeteket készítünk, és ezeket követve az objektumok számát úgy állapítjuk meg, hogy 
kizárólag az objektumok elsőként megjelenő profilját (sárga) számoljuk, a nem elsőként megjelenő 
profilokat (fekete) nem (A). Az elsőként megjelenő profilok hisztogramja az egymást követő metszetek 
függvényében a B ábrán látható. A vizsgálathoz használt diszektor két szomszédos metszetből áll (piros 
és kék, A, C, D), amelyekben az objektumok metszetei láthatóak. A kék metszethez viszonyítva, a piros 
metszetben három új profil jelenik meg (sárga, C, D), tehát csak ezeket lehet figyelembe venni a módszer 
használatával. 
Forrás: West, 1999, módosítva 
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figyelembe. A metszeti síkok sorozatos diszektor vizsgálata révén meghatározhatjuk az 

objektumok számát egy adott térrészben (10. ábra). 

Fénymikroszkópos metszet esetében az egyes metszeti síkok a különböző 

fókuszsíkoknak felelnek meg (optikai diszektor módszer), míg elektronmikroszkópos 

vizsgálat során az egymást követő sorozatmetszetek tanulmányozhatóak (fizikai 

diszektor módszer). Munkánk során az utóbbi módszert akalmaztuk a CB1 tartalmú 

idegvégződések denzitásának meghatározásához. 

 

6.8 Kvantitatív elektronmikroszkópos analízis 
 

A DGL-α ellen termelt antitest specificitásának meghatározásához az 

antitesttel megfestett vad típusú és génkiütött egerek hippokampuszának 

felhasználásával elektronmikroszkópos analízist végeztünk. Ehhez elsőként az egerek 

hippokampuszának CA1 régiójából, radiatum réteg területéről mintát vettünk, és azt 

átágyaztuk. A szövetmintát lemetszettük, és a 70nm vastag egymást követő metszeteket 

Formvar hártyával borított réz gridekre vettük fel, majd a metszeteket 2 percig 

ólomcitráttal kontrasztoztuk. Az elektronmikroszkópos képeket 20000x nagyításon 

készítettük el Hitachi 7100 elektronmikroszkóppal (Yokohama, Japán). Az analízis 

során az aszimmetrikus szinapszist adó DGL-α pozitív és negatív tüskefejeket 

számoltuk meg azonos méretű mintavételi képmezőt használva mind a vad típusú, mind 

a DGL-α génkiütött egerekben. Azokat a tüskefejeket azonosítottuk DGL-α 

immunreaktívként, amelyekben elektrondenz DAB csapadék volt megtalálható. 

Kísérleteink során a mintavételi képmezőket minden esetben a Durcupan melletti 

területről vettük, hogy a mintavétel ne torzíthassa az analízist. 

A humán metszeteken végzett analízis során azt vizsgáltuk meg, hogy a 

glutamáterg vagy GABAerg szinapszisokat adó CB1 pozitív axon terminálisok denzitása 

megváltozik-e az epilepsziás hippokampuszban. Ehhez a fizikai diszektor sztereológiai 

módszert választottuk, és azt elektronmikroszkópos sorozatmetszetekre alkalmaztunk 

(Geinisman és mtsai, 1996). Ehhez az egyes CB1 immunjelölt metszetek dorzális gyrus 

dentatusának belső molekuláris rétegéből három random választott mintavételi területet 

átágyaztunk, és ezt elvégeztük három-három-három különböző humán mintát 

felhasználva a kontroll és mindkét epilepsziás csoportból egyaránt. A random választott 
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területeket lemetszettük, és az ultravékony (70nm) egymást követő metszeteket Formvar 

hártyával borított réz gridekre vettük fel, majd a metszeteket 2 percig ólomcitráttal 

kontrasztoztuk. 

A számolási képmezőket a gyrus dentatus belső molekuláris rétegében random, 

de a szemcsesejtréteghez közel választottuk ki, hogy a mintavétel következetességét 

biztosíthassuk. Minden átágyazott blokkból három gridet választottunk ki analízisre, és 

minden griden hat egymást követő ultravékony metszet használatával három számolási 

képmezőt fényképeztünk végig sorozatban. Az optimális diszektor távolság 

meghatározásához a diszektor módszer alkalmazása előtt megvizsgáltuk, hogy egy 

szinapszis hány egymást követő ultravékony metszeten át követhető. Általánosságban 

azt tapasztaltuk, hogy egy szinapszis négy egymást követő metszeten azonosítható. A 

diszektor módszerrel támasztott általános követelménynek ez éppen megfelelt, hiszen 

így a számolás során minimalizáltuk az esélyét annak, hogy számolni kívánt 

objektumokat veszítsünk el. Az optimális diszektor távolságot tehát az ultravékony 

metszetek vastagságának megfelelően 70nm-nek választottuk. Az elektronmikroszkópos 

képeket 20000x nagyításon készítettük el Hitachi 7100 elektronmikroszkóppal 

(Yokohama, Japán): ez a nagyítás tette még lehetővé a szinapszisok egyértelmű 

azonosítását. Mivel egy számolási képmező területe 16,2μm2 volt, így hat egymást 

követő metszetben, vagyis öt diszektorban, 5,67μm3 térfogatnyi részt vizsgáltunk meg a 

szövetmintánkból. Ezt a térfogatot és a diszektor módszerrel számolt axon terminálisok 

számát használtuk fel a becsült numerikus denzitás meghatározására. A kiválasztott 

számolási képmezőben az aszimmetrikus és szimmetrikus szinapszisokat formáló CB1 

pozitív és negatív axon terminálisokat számoltuk meg. A szinapszisokat a következő 

kritériumok szerint azonosítottuk. Az axon terminálisokban nagy mennyiségű 

szinaptikus vezikula volt megfigyelhető, és gyakran megjelent bennük mitokondrium is. 

A serkentő szinapszisok esetében a posztszinaptikus elemek tüskék voltak, amelyekből 

hiányoztak a mitokondriumok, a gátló szinapszisok pedig dendriteken végződtek. 

Mindkét típusú szinapszis esetében azonosítható szinaptikus rés volt jelen, amelyet 

egymástól kissé távolabb eső, párhuzamosan fekvő membránok jellemeztek. A serkentő 

szinapszisok esetében a posztszinaptikus denzitás meglétét is elvártuk. Ugyan az 

analízis során objektumokként az axon terminálisokat azonosítottam, de a fent említett 

szinaptikus és posztszinaptikus morfológiai bélyegek egyezését minden esetben 
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ellenőriztem. Egy axon terminálist akkor minősítettünk immunoreaktívnak, ha az 

elektrondenz DAB csapadék konzisztens módon volt megtalálható az egymást követő 

boutonmetszetekben. 

Az elektronmikroszkópos adatok statisztikai analízisét Staistica 6 programmal 

(StatSoft) végeztük el. Miután megállapítottuk az asszimmetrikus és szimmetrikus 

szinapszist adó CB1 pozitív axon terminálisoknak az összes axon terminálishoz 

viszonyított arányát, annak szignifikanciáját χ2 teszttel vizsgáltuk meg. A CB1 pozitív 

vagy negatív boutonok becsült numerikus denzitásának összehasonlítását az egyes 

kísérleti csoportok között ANOVA és poszt hoc Dunnett teszttel vizsgáltuk meg, mivel 

az adatok mindhárom csoportban normális eloszlásúnak bizonyultak a Shapiro-Wilk W 

teszt szerint. Az eredményt átlag ± SEM formában tüntettük fel, a statisztikai tesztek 

során p < 0,05 értékek esetén állapítottunk meg szignifikáns változást a csoportok 

között. 

Mivel az immuncitokémiai reakció során mindig számolni kell álnegatívnak 

mutatkozó profilokkal, például az antitest penetrációs képességének korlátozott volta 

miatt, így a számított adatok mindig minimális értéket képviselnek. Kísérleteink során 

azonban törekedtünk arra, hogy a penetrációs problémát minimalizáljuk azáltal, hogy a 

számolási képmezőket az antitestnek leginkább kitett, felszínhez közeli területről vettük. 

Ezen felül megállapítottuk, hogy a CB1 pozitív serkentő axon terminálisok aránya nem 

változott meg az analízisbe bevont első (felszínhez közelebbi ultravékony metszeteket 

tartalmazó) és harmadik (felszíntől távolabbi ultravékony metszeteket tartalmazó) grid 

között (párosított t próba, p = 0,329). Ez arra utal, hogy esetünkben nem kell számolni 

az antitest inkonzisztens penetrációjával az analízisbe bevont, felszínhez közeli 2μm-nyi 

szövetben. 

 

6.9 A fixálás és a posztmortem idő hatása a vizsgálatainkra 
 

Előzetes kísérletekben megvizsgáltuk az eltérő posztmortem idők hatását a 

kontroll hippokampuszokra, és megállapítottuk, hogy az immunreaktivitás általános 

intenzitása és eloszlása minden esetben hasonló volt az eltérő posztmortem idővel fixált 

szöveteknél. Ugyanakkor elektronmikroszkópos vizsgálatok során megállapítottuk, 

hogy az immerziósan fixált szövetek esetében a hosszabb posztmortem idő károsította a 
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szöveti ultrastruktúra, és elsősorban a membránok integritásának minőségét. 2-4 órányi 

posztmortem idő megfelelő minőségű ultrastruktúrát eredményezett még immerziós 

fixálás esetében is, de hat óránál hosszabb posztmortem idő esetén a mintákat kizártuk 

az analízisből. A posztmortem megperfundált humán minta esetében (C11) szinte 

hasonló minőségű ultrastruktúrát tapasztaltunk, mint a perfundált egérben. A humán 

hippokampuszokon elvégzett immuncitokémiai vizsgálatokat összehasonlítottuk az 

egéren elvégzett azonos festésekkel is: a CB1 és az MGL-mid antitest felhasználásával 

az immunfestés szinte azonos intenzitású, míg a DGL-α és MGL-NT esetében némileg 

gyengébb immunreaktivitást tapasztaltunk a humán hippokampuszokban, az egér 

hippokampuszokkal összevetve. 
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7. EREDMÉNYEK 
 

7.1 A 2-AG közvetítette jelátvitel molekuláris elemeinek fény- és 

elektronmikroszkópos eloszlása a humán hippokampuszban 
 

7.1.1 A DGL-α enzim elleni antitest specificitásának igazolása 

 

A 2-AG legfontosabb szintetizálóenzime, a DGL-α (Bisogno és mtsai, 2003, 

Gao és mtsai, 2010, Tanimura és mtsai, 2010). Az enzim elhelyezkedésének 

megállapításához elsőként ellenőriztük a kísérletekben felhasznált DGL-α antitest 

(DGL-α INT, Katona és mtsai, 2006) specificitását vad típusú és DGL-α génkiütött 

állatokban (Tanimura és mtsai, 2010). 

A vad típusú állatokban elvégzett DGL-α immunreakció során a hippokampusz 

különböző rétegeinek megfelelő erős immuncitokémiai jel vált láthatóvá (11. ábra, A). 

Az eltérő rétegek között különbségek adódtak az immunreakció intenzitásában: a 

dendritikus rétegeket (például a CA1 régió radiatum rétegét) nagyobb nagyításon 

megvizsgálva sűrű szemcsés mintázatú immunreaktivitás tűnt elő, ugyanakkor a 

piramissejtek szomatikus rétegében DGL-α immunreaktivitás nem volt tapasztalható 

(11. ábra, C). A DGL-α génkiütött állatokban ugyanezt az immunreakciót azonos 

körülmények közt elvégezve az immunreaktivitás teljesen hiányzott, és a vad típusú 

állatokban látható szemcsés mintázatot sem figyelhettük meg a génkiütött állatok 

radiatum rétegében (11. ábra, B és D). Megfigyeléseink összhangban vannak a DGL-α 

INT antitest felhasználásával korábban publikált immuncitokémiai eredményekkel, 

amelyeket a hippokampusz és más agyterületek vizsgálata során írtak le (Katona és 

mtsai, 2006, Mátyás és mtsai, 2008, Nyilas és mtsai, 2009). 

Következő lépésben megvizsgáltuk a DGL-α szubcelluláris elhelyezkedését, és  

meghatároztuk a DGL-α INT antitest specificitását ultrastrukturális szinten is. Az 

elektronmikroszkópos analízishez vad típusú és DGL-α génkiütött állatok 

hippokampuszának CA1 régiójából, a radiatum rétegből vettünk mintát. Korábbi 

megfigyeléseknek megfelelően (Katona és mtsai, 2006, Yoshida és mtsai, 2006) a vad 

típusú állatokban az elektrondenz DAB immunjel az aszimmetrikus, vagyis feltehetőleg 
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11. ábra A DGL-α génkiütött egerekben végzett immunfestés nem ad specifikus jelölést, igazolva a 

DGL-α INT antitest specificitását 
A DGL-α INT antitesttel végrehajtott immunreakció vad típusú egerekben kirajzolja a hippokampusz 
réteges szerkezetét: az immunreakció erős volt a dendritikus, azonban jelentéktelen a szomatikus 
rétegekben (A). A DGL-α génkiütött egerekben nem figyelhető meg hasonló immunjelölődés (B). Az 
immunreakció és a dehidrálás során a metszetek inkubálása azonos módon történt a vad típusú és 
génkiütött állatokban, amelyet bizonyít a hippokampusz fehérállományának azonos mértékű 
ozmifikációja. A radiatum réteget nagyobb nagyításon megvizsgálva a DGL-α immunreaktivitás 
jellegzetes szemcsés mintázatot mutat a vad típusú egérben, amely kirajzolta a piramissejtek 
immunnegatív apikális dendritjeit (C, keretezett terület az A ábráról). A DGL-α génkiütött egér 
radiatumában azonban az immunreakció mértéke elhanyagolható (D, keretezett terület a B ábráról). A 
hippokampusz CA1 radiatum területén végzett elektronmikroszkópos vizsgálat megmutatta, hogy a vad 
típusú egérben számos DGL-α immunpozitív dendritikus tüskefej található (s1-s2), amelyek 
aszimmetrikus szinapszist (nyílhegy) kapnak (E). DGL-α immunnegatívnak bizonyultak azonban a 
serkentő axon terminálisok (b1-b2), a dendrittüskék egy része (*), valamint azok a dendritshaftok (d), 
amelyeken az immunpozitív tüskefejek találhatók. A génkiütött állatokból származó hippokampuszokban 
azonban sem a dendrittüskék (*), sem a dendritágak (d), sem más szubcelluláris elem nem tartalmazott 
detektálható mennyiségben DGL-α immunpozitív DAB csapadékot (F), bizonyítva az immuncitokémiai 
vizsgálathoz felhasznált antitest specificitását. 
Rövidítések: rad, stratum radiatum, pyr, stratum pyramidale 
Skála: A-B, 500μm, C-D (D ábrán mutatva) 20μm, E-F, 500nm 
Forrás: Ludányi és mtsai, 2010, módosítva 
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serkentő szinapszist fogadó dendritikus tüskefejekben volt megtalálható (11. ábra, E). A 

véletlenszerűen választott serkentő szinapszisok kvantitatív analízise során a tüskefejek 

legalább 24%-a bizonyult egyértelműen DGL-α immunpozitívnak (238 tüskéből 57 

immunpozitív), ezzel szemben a DGL-α hiányában nem találtunk jelentős mennyiségű 

DGL-α immunreakciót a tüskefejekben: 201 tüskefej vizsgálata során mindössze 2 

darab (1%) bizonyult DAB-tartalmúnak (11. ábra, F). Fény- és elektronmikroszkópos 

vizsgálataink tehát bizonyították, hogy a DGL-α-INT antitest rendkívül specifikus 

immuncitokémiai jelölést tesz lehetővé. Mivel a patkány és az ember DGL-α 

immunizáláshoz felhasznált peptid-szakaszának aminosav-szekvenciája 93,2%-ban 

megegyezik, így az antitest feltehetőleg az emberi hippokampuszokban is rendkívül 

specifikus jelölést tesz lehetővé további kísérleteink során. 

 

7.1.2 Az egér és az ember hippokampuszában hasonló regionális eloszlást 

mutatnak a 2-AG metabolizmusáért felelős enzimek 

 

Elsőként megvizsgáltuk, hogy a 2-AG szintetikus és degradáló enzimei hasonló 

regionális eloszlással jellemezhetőek-e az egér és ember hippokampuszában. Kis 

nagyításon megfigyelhető volt, hogy a specifikus DGL-α antitesttel elvégzett 

immunfluoreszcens reakció során mind az egér (12. ábra, A), mind az emberi 

hippokampuszban (12. ábra, D) a fluoreszcens jel nem egyenletes eloszlásban, hanem a 

rétegeknek megfelelően jelent meg a hippokampusz CA1-CA3 régióiban és a gyrus 

dentatusban egyaránt. Mindkét fajban a legerősebb immunfluoreszcencia a 

hippokampusz oriens és radiatum rétegeiben, valamint a gyrus dentatus molekuláris 

rétegében figyelhető meg, azonban az emberi piramissejtek rétegére az egérnél erősebb 

immunjel jellemző. 

Mivel kísérleteink során, MGL génkiütött állat hiányában, nem tudtuk 

ellenőrizni MGL antitestjeink specificitását, így immuncitokémiai vizsgálatainkat az 

enzim két különböző epitópja ellen termelt független antitesttel (MGL-mid és MGL-

NT) végeztük el. Munkánk elkészülte óta kollaborátorunk személyes közléséből 

értesültünk arról, hogy sikerült előállítaniuk MGL génkiütött állatokat, és ezekben az 

egerekben az MGL-mid antitest nem adott immunjelölést. Az MGL-NT antitest 

esetében nem áll rendelkezésünkre ilyen információ. 
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Az egér hippokampuszában a két különböző antitest szinte azonos regionális 

immunfluoreszcens jelet adott (12. ábra, B és C), bár a moharostok a hilusban és a 

lucidum rétegben eltérően jelölődtek, és a lacunosum-moleculare jelölődésének 

intenzitása eltért a két különféle antitest segítségével elvégzett festések során. Az 

emberi hippokampuszok immunfluoreszcens MGL jelölődése, az egérben 

tapasztaltakhoz hasonlóan, szintén kirajzolta a hippokampusz rétegeit (12. ábra, E és F), 

ugyanakkor az MGL-mid antitesttel elvégzett reakció (12. ábra, E) sokkal erősebb 

immunjelet adott az emberi hippkampuszban, mint az MGL-NT antitest (12. ábra, F). A 

DGL-α immunfestéshez hasonlóan erős MGL immunfluoreszcencia figyelhető meg a 

radiatum rétegben, a gyrus dentatus molekuláris rétegében, és gyengébb jel a 

lacunosum-moleculare területén, az egér és ember hippokampuszban egyaránt. Az 

oriens réteg az egerekben erősebben jelölődött, mint az emberi hippokampuszokban, 

azonban a piramissejtek rétegében fordított helyzet figyelhető meg. Összességében 

azonban kijelenthető, hogy a DGL-α és MGL immunjelek lamináris elrendezése mind 

az egerek, mind pedig az ember hippokampuszában a hippokampusz serkentő 

pályarendszerét követi. 
 

 
12. ábra A 2-AG metabolizmusáért felelős enzimek hasonló topografikus eloszlásban találhatóak 

meg az egér és az ember hippokampuszában 
A 2-AG-t szintetizáló DGL-α (A, zöld) és lebontó MGL (B, MGL-mid antitest felhasználásával; C, 
MGL-NT ellenanyag felhasználásával, zöld) immunfluoreszcens jele egyaránt a hippokampusz rétegeinek 
megfelelően jelenik meg az egerek hippokampuszában. A piramissejtek és a szemcsesejtek rétegét NeuN 
immunfluoreszcens festés rajzolja ki (piros). Az emberi hippokampusz területén is hasonló lamináris 
immunfluoreszcens mintázat figyelhető meg a 2-AG szintetikus (D) és degradáló (E-F) enzimjei esetében 
egyaránt, mégpedig hasonló eloszlásban, mint az egerek hippokampuszában. 
Rövidítések: o, stratum oriens; p, stratum pyramidale; r, stratum radiatum; lm, stratum lacunosum-
moleculare; m, stratum moleculare; g, stratum granulosum; h, hilus 
Skála: A-C (A ábrán mutatva), 0,5 mm; D-F (D ábrán mutatva), 1 mm 
Forrás: Ludányi és mtsai, 2010 
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7.1.3 A 2-AG-t termelő DGL-α enzim fénymikroszkópos eloszlása humán 

hippokampuszban 

 

Miután megvizsgáltuk a DGL-α enzim regionális eloszlását az emberi 

hippokampuszban, célul tűztük ki, hogy nagyobb nagyításban is megvizsgáljuk a 2-AG 

szintéziséért felelős enzim lokalizációját emberi hippokampuszokban további 

immuncitokémiai vizsgálatokkal. Az immunreaktivitást mutató DAB jel a legnagyobb 

mennyiségben a hippokampusz CA1-CA3 régióinak oriens és radiatum rétegeiben, 

valamint a gyrus dentatus belső molekuláris rétegében volt megfigyelhető, ugyanakkor 

az immunfestés szintén jelentős volt a hippokampusz piramissejtjeinek rétegében, a 

lacunosum-moleculare rétegben, valamint a gyrus dentatus molekuláris rétegének külső 

kétharmadában (13. ábra, A és C). A gyrus dentatus szemcsesejtjei nem tartalmaztak 

immunpozitív jelet, azonban számos emberi hippokampuszban a piramissejtekben 

található lipofuszcin tartalmú szemcsék megjelölődtek. A humán hippokampuszokon 

elvégzett immunfestés nagy nagyításon rendkívül hasonlónak bizonyult a vad típusú 

egérben kapott eredményekhez: az immuncitokémiai jel az emberi hippokampuszban is 

szemcsés mintázatot mutatott (13. ábra, B és D, 9. ábra, C). A hippokampusz CA1 

radiatum rétegében az immunpozitív szemcsék a piramissejtek immunnegatív apikális 

dendritjeinek felszínén helyezkedtek el (13. ábra, B), és hasonlóképp, a gyrus dentatus 

szemcsesejtjeinek dendritjei sem tartalmaztak DGL-α immunreakciót, azonban az 

immunnegatív dendriteket DGL-α-immunpozitív szemcsék vették körül (13. ábra, D). 

 

7.1.4 A DGL-α enzim a dendrittüskékben található meg a humán 

hippokampuszban 

 

Fénymikroszkóp segítségével már megállapítottuk, hogy az immuncitokémiai reakció 

során a DGL-α fehérje lokalizációját a humán hippokampuszban immunpozitív 

szemcsék jelölik. A következőkben szerettük volna megállapítani, hogy az 

immuncitokémiai jel pontosan milyen szubcelluláris kompartmentumban található meg, 

ezért a DGL-α jelölt metszeteket elektronmikroszkópos vizsgálatnak vettetük alá a CA1 

régió radiatum (14. ábra, A) és a gyrus dentatus belső molekuláris rétegében (14. ábra, 

B). Az immunreakció végtermékeként keletkezett elektrondenz DAB csapadék, amely a  
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13. ábra DGL-α lokalizációja a humán hippokampuszban 
A hippokampusz CA1 régiójában a DGL-α immunreakció a legerősebb az oriens és radiatum rétegekben 
volt, de szintén jelentős immunjelölést találtunk a piramissejtek rétegében és a lacunosum-moleculare 
rétegben (A). A piramissejtek sejttestjeiben található, az életkor előrehaladtával felhalmozódó, 
lipofuszcin-szemcsék gyakran immunpozitívnak mutatkoztak. Nagy nagyításon a CA1 piramissejtek 
apikális dendritjei immunnegatívok, azonban felszínükön immunpozitív pöttyök (nyílhegyek) figyelhetők 
meg (B, keretezett terület az A ábráról). A gyrus dentatus területén a legintenzívebb DGL-α immunjelölés 
a belső molekuláris rétegben jelenik meg, ugyanakkor a jelölés gyengébb a molekuláris réteg külső 
kétharmadában és a szemcsesejtek rétegében (C). Az immunreaktivitást mutató szemcsés mintázat 
(nyílhegyek) a szemcsesejtek immunnegatív fő dendritágainak felszínén jelenik meg a gyrus dentatus 
belső molekuláris rétegében (D, keretezett terület a C ábráról, a csillag ugyanazt a kapillárist jelöli a két 
ábrán). 
Rövidítések: ori., stratum oriens, rad., stratum radiatum, pyr., stratum pyramidale, l-m., stratum 
lacunosum-moleculare, i.mol., stratum moleculare belső egyharmada, o.mol., stratum moleculare külső 
kétharmada, gr., stratum granulosum 
Skála: A, 200μm, B, 20μm, C, 50μm, D, 20μm 
Forrás: Ludányi és mtsai, 2010 
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DGL-α pontos szubcelluláris eloszlását mutatta, mindkét vizsgált területen a dendritikus 

tüskefejekben helyezkedett el. A tüskefejekben található immunpozitív jel az egymást 

követő ultravékony metszetekben konzisztens módon volt jelen (14. ábra, A és B). A 

dendritágak, az axon terminálisok vagy a gliális elemek nem bizonyultak DGL-α 

immunpozitívnak, azonban nem zárható ki, hogy más szubcelluláris elemekben a DGL-

α fehérje kisebb mennyiségben ugyan, de jelen lehet. Eredményeink összhangban 

vannak a rágcsálók hippokampuszában találtakkal, miszerint a DGL-α a serkentő 

szinapszist fogadó tüskékben helyezkedik el (Katona és mtsai, 2006, Yoshida és mtsai, 

2006). 

 

 
14. ábra A DGL-α tüskékben helyezkedik el a humán hippokampuszban 
A1-A2, A humán hippokampusz CA1 régiójának radiatum rétegéből készített elektronmikroszkópos 
sorozatmetszeteken látható, hogy a DGL-α immunreaktivitást jelző DAB csapadék a dendritikus 
tüskefejekben található meg (s1-s2). Immunreakció nem volt megfigyelhető az aszimmetikus szinapszist 
(nyílhegy) adó preszinaptikus axon terminálisokban (b1-b2). 
B1-B2, A humán gyrus dentatus belső molekuláris rétegében is hasonlókat találtunk: a DGL-α ezen a 
területen is a serkentő szinapszisok (nyílhegy) posztszinaptikus tüskéiben (s1-s2) volt jelen, azonban az 
immunreakciót mutató DAB csapadék nem volt megtalálható a szemcsesejtek dendritjeiben (d) vagy az 
axon terminálisokban (b1-b2). 
Skála: A és B (B2 ábrán mutatva), 500nm 
Forrás: Ludányi és mtsai, 2010, módosítva 
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7.1.5 A 2-AG lebontásáért felelős MGL enzim fénymikroszkópos eloszlása a 

humán hippokampuszban 

 

Miután megállapítottuk, hogy a 2-AG előállítását végző enzim 

posztszinaptikusan helyezkedik el, a 2-AG lebontásáért elsősorban felelős MGL (Dinh 

és mtsai, 2002, Blankman és mtsai, 2007, Straiker és mtsai, 2009) pontos 

elhelyezkedését vizsgáltuk meg a humán hippokampuszban peroxidáz-enzim reakcióján 

alapuló immuncitokémiai reakcióval. 

A korábban már bemutatott két különböző epitóp ellen termeltetett antitesttel 

elvégzett MGL elleni immunreakció nagyon hasonló mintázatot adott, a jelölés 

intezitása azonban erősebb volt a specifikus MGL-mid, és valamivel gyengébb az 

MGL-NT antitest használata során, hasonlóan az immunfluoreszcens reakciókhoz (12. 

ábra, E és F). Az MGL-mid antitesttel elvégzett MGL festés, a DGL-α 

immunreaktivitáshoz hasonlóan, a hippokampusz lamináris szerkezetének megfelelően 

jelent meg a humán hippokampusz CA1-3 régióiban: a legerősebb immunjelet az oriens 

és lacunosum-moleculare rétegekben kaptuk, de szintén jelentős mennyiségű MGL 

immunreaktivitást találtunk a piramissejtek és a radiatum rétegében (15. ábra, A). A 

gyrus dentatus hilusában és a molekuláris rétegben szintén erős MGL immunjel volt 

megfigyelhető (15. ábra, C). Érdekes módon az MGL immunreaktivitás a molekuláris 

réteg külső kétharmadában, míg a DGL-α esetében a belső molekuláris rétegben volt a 

legintenzívebb (15. ábra, C; 13. ábra C). A piramis- és a szemcsesejtek sejttestjei nem 

bizonyultak MGL immunreaktívnak. Nagyobb nagyításon megvizsgálva az MGL 

immuncitokémiai reakció eredményét a DGL-α immunfestéshez nagyon hasonló 

mintázatot figyelhetünk meg. A dendritikus rétegek erősen szemcsézett MGL-pozitív 

jelölődést mutattak, és ezek az immunpozitív szemcsék gyakran kirajzolták a serkentő 

sejtek immunnegatív apikális dendritjeit (15. ábra, B és D). 

 

7.1.6 Az MGL lebontó enzim axon terminálisokban található meg a humán 

hippokampuszban 

 

Ezután arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az MGL-immunpozitív szemcsék mely 

szubcelluláris kompartmentumban találhatóak meg: ehhez elektronmikroszkópos  
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15. ábra MGL lokalizációja a humán hippokampuszban 
A hippokampusz CA1 régiójában az MGL-mid antitest felhasználásával készült immunreakció a 
legerősebb az oriens és lacunosum moleculare rétegekben volt, de szintén jelentős immunjelölés volt a 
piramissejtek rétegében és a radiatumban (A). Nagy nagyításon a CA1 piramissejtek radiatumban 
található apikális dendritjei immunnegatívnak tűnnek, azonban felszínükön immunpozitív szemcsék 
(nyílhegyek) figyelhetők meg (B, keretezett terület az A ábráról). A gyrus dentatus területén az 
immunjelölés a legintenzívebb a molekuláris réteg külső kétharmadában, ugyanakkor a jelölés gyengébb 
erősségű a belső molekuláris rétegben, a szemcsesejtek rétegében és a hilusban (C). A molekuláris réteg 
külső kétharmadában az immunpozitív szemcsés mintázat (nyílhegyek) a szemcsesejtek immunnegatív 
dendritágainak felszínén jelenik meg (D, keretezett terület a C ábráról). 
Rövidítések: ori., stratum oriens, rad., stratum radiatum, pyr., stratum pyramidale, l-m., stratum 
lacunosum-moleculare, i.mol., stratum moleculare belső egyharmada, o.mol., stratum moleculare külső 
kétharmada, gr., stratum granulosum 
Skála: A, 200μm, B, 20μm, C, 100μm, D, 20μm 
Forrás: Ludányi és mtsai, 2010 
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16. ábra Az MGL enzim axon terminálisokban helyezkedik el a humán hippokampuszban 
Az MGL fehérje két különböző epitópja ellen termelt antitest segítségével (MGL-mid: A, C, MGL-NT: 
B, D) állapítottuk meg az MGL szubcelluláris lokalizációját a hippokampusz CA1 régiójának 
radiatumában (A, B) és a gyrus dentatus molekuláris rétegének külső kétharmadában (C, D). Ultravékony 
sorozatmetszetek elektronmikroszkópos vizsgálatával az MGL immunpozitív DAB jel az 
aszimmmetrikus szinapszist (nyílhegy) adó axon terminálisokban (b1-b2) található meg, mindkét 
antitesttel végzett immunreakció esetében. Nem volt jelentős mennyiségű immunjel a dendrittüskékben 
(s1-s2), dendritágakban vagy gliaelemekben. 
Skála: 500nm (A2, B2, C2 és D2 ábrákon feltűntetve, páronként vonatkozik az A1, B1, C1 és D1 ábrákra) 
Forrás: Ludányi és mtsai, 2010 
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vizsgálatot végeztünk az MGL immunjelölt metszetek CA1 régióban található radiatum 

rétegében (16. ábra, A és B) és a gyrus dentatus molekuláris rétegének külső 

kétharmadában (16. ábra, C és D). Kísérleteink során mind az MGL-mid (16. ábra, A és 

C), mind pedig MGL-NT (16. ábra, B és D) antitestekkel megvizsgáltuk a DAB 

csapadék lokalizációját. A két antitest ultrastrukturális szinten azonos jelölést adott: az 

MGL-immunreaktivitás az aszimmetrikus, vagyis feltehetőleg serkentő szinapszisokat 

adó preszinaptikus axon terminálisokban volt jelen, amelyek leggyakrabban 

dendrittüskéken szinaptizáltak. Az axon terminálisokon belül a DAB csapadék 

elsősorban a szinaptikus vezikulákhoz, illetve a szinapszishoz közel volt megtalálható. 

Az MGL-immunpozitív DAB jel esetenként megfigyelhető volt vékony axonokban is, 

amelyeket az egymás utáni metszeteket követve preterminális axonként azonosítottunk. 

A posztszinaptikus elemekben, dendritágakban és gliális elemekben nem találtunk a 

detekciós küszöböt elérő MGL-immunreaktivitást. Eredményeink összhangban vannak 

a rágcsálók hippokampuszában találtakkal, miszerint az MGL elsősorban a serkentő 

szinapszist adó axon terminálisokban helyezkedik el (Gulyás és mtsai, 2004). A humán 

és egér hippokampusz serkentő szinapszisaiban fellelhető hasonló lokalizáció arra utal, 

hogy az endokannabinoid rendszer működésének szabályozásában a 2-AG szintjét 

szabályozó enzimek funkciója evolúciósan konzervált lehet, emellett a DGL-α és az 

MGL egymást kiegészítő poszt-, illetve preszinaptikus lokalizációja a 2-AG retrográd 

jelátviteli szerepét támasztja alá az emberi hippokampuszban.  

 

7.1.7 A CB1 kannabinoid receptor fénymikroszkópos eloszlása humán 

hippokampuszban 

 

A CB1 receptor immunreaktivitás fénymikroszkópos eloszlásának 

meghatározásához egy olyan rendkívül érzékeny antitestet használtunk fel, amely 

rágcsálókban képes mind a glutamáterg, mind a GABAerg axon terminálisokban 

található CB1 receptor kimutatására (Fukudome és mtsai, 2004), és génkiütött 

állatokban egyáltalán nem eredményez specifikus immunjelölődést (Katona és mtsai, 

2006). A humán posztmortem hippokampuszokon elvégzett immunreakció 

eredményeképp nagyon hasonló mintázatot kaptunk, mint a korábban rágcsálókban 

publikált immunfestések esetében látható (Katona és mtsai, 2006, Kawamura és mtsai, 
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2006). A hippokampusz egész területén megfigyelhető volt a CB1 immunopozitív 

reakciótermék, amelynek eloszlása követte a hippokampusz réteges szerkezetét (23. 

ábra, A, 88. oldal). A hippokampusz CA3, CA2 és CA1 régióiban a legerősebb 

immunreaktivitást a radiatum rétegben figyeltük meg, de a piramissejtek rétege és 

oriens réteg szintén jelentős mennyiségű immunjelet tartalmazott. A piramissejtek körül 

kosárszerűen elrendeződött axon terminálisokat figyelhettünk meg, amelyek feltehetően 

a GABAerg interneuronok terminálisait jelölték (Katona és mtsai, 2000). A gyrus 

dentatus belső molekuláris rétegében rendkívül erős immunreaktivitást tapasztaltunk 

(23. ábra, D, 88.oldal), de a külső molekuláris rétegben is jelentős mennyiségű 

immunpozitív jelet találtunk. A hilus és a lucidum réteg mentes volt a jelöléstől, 

összhangban azzal, hogy az itt haladó rostok a gyrus dentatus CB1 receptort nem 

tartalmazó szemcsesejtjeitől származnak (Westlake és mtsai, 1994). A hippokampusz 

egész területén elszórva immunreaktív sejttesteket találtunk, amelyek a CB1 

immunpozitív GABAerg interneuronoknak felelnek meg (Katona és mtsai, 2000). 

 

7.1.8 A CB1 kannabinoid receptor a serkentő és gátló axon terminálisokban 

egyaránt megtalálható a humán hippokampusz területén 

 

A CB1-immunreaktivitás pontos szubcelluláris eloszlásának megvizsgálásához 

a posztmortem humán hippokampuszok gyrus dentatusának belső molekuláris rétegéből 

mintát ágyaztunk át, és elektronmikroszkópos vizsgálatnak vetettük alá. A receptor 

szubcelluláris eloszlását a DAB csapadék jelölte ki, amely a CB1-immunreakció 

elektrondenz végterméke. 

A korábbiakban már igazoltuk, hogy a humán hippokampuszban a CB1 

receptor megtalálható a GABAerg boutonokban (Katona és mtsai, 2000). A gyrus 

dentatus belső molekuláris rétegében végzett elektronmikroszkópos vizsgálataink során 

ezt megerősítettük (27. ábra, A, 94. oldal). A rágcsálók hippokampuszában rendkívül 

érzékenynek bizonyult CB1 receptor ellen termelt antitest segített annak bizonyításában, 

hogy nem csupán a GABAerg, hanem a glutamáterg axon terminálisok is tartalmaznak 

CB1 receptort a rágcsálók hippokampuszában (Katona és mtsai, 2006, Kawamura és 

mtsai, 2006). A humán gyrus dentatus belső molekuláris rétegében is hasonlókat 

tapasztaltunk, vagyis az aszimmetrikus szinapszist adó, feltehetőleg serkentő boutonok 
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többségében CB1-immunpozitívnak bizonyultak (25. ábra, A, 91.oldal). A két 

különböző típusú axon terminális valószínűleg eltérő mennyiségű CB1 receptort 

tartalmaz, mivel azok az axon terminálisok, amelyek szimmetrikus szinapszist 

formáltak, általában sokkal erősebb immunpozitivitást mutattak, mint az aszimmetrikus 

szinapszishoz kapcsolódók. 

 

7.2 Az endokannabinoid rendszer elemeiben bekövetkezett változások 

humán temporális lebenyi epilepsziás hippokampuszban 
 

7.2.1 A CB1 kannabinoid receptor expressziós szintje lecsökken az epilepsziás 

humán hippokampuszokban 

 

Korábbi, állatmodelleken alapuló, tudományos vizsgálatok bőséges 

bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy a CB1 kannabinoid receptor jelentős védelmet 

képes nyújtani az epilepsziás rohamok ellen (Wallace és mtsai, 2001, Wallace és mtsai, 

2002, Wallace és mtsai, 2003, Marsicano és mtsai, 2003, Monory és mtsai, 2006). Ezért 

feltételeztük, hogy az epilepsziás betegekben károsodhattak a CB1 receptor közvetítette 

szignalizáció molekuláris elemei, és ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy az epilepsziás 

betegekben visszatérő rohamok alakulnak ki. A hipotézis megvizsgálásához elsőként 

összehasonlítottuk az endokannabinoid rendszer tagjainak mRNS expressszióját 

kontroll és epilepsziás betegekből származó hippokampuszmintákban. A kontroll 

hippokampuszok (n = 7) neurológiai betegségekben nem szenvedő alanyok 

posztmortem mintái voltak. Az epilepsziás szövetminták olyan gyógyszerrezisztens, 

temporális lebeny eredetű epilepsziában szenvedő betegekből származtak, akikből 

hippokampuszukat, az epilepszia kezelése céljából, műtéti úton eltávolították. Az 

epilepsziás mintákat morfológiai kritériumok alapján nem-szklerotikus (n = 7) és 

szklerotikus (n = 6) csoportokba osztottuk (a részletes kritériumokat lásd az Anyagok és 

Módszerek 6.1 fejezetében). A hippokampuszminták mRNS szintjét a különféle gének 

esetében qPCR segítségével mértük meg. Minden vizsgált gén mérésekor a 

génexpressziót két eltérő funkciójú háztartási génre, β-aktinra és GAPDH-ra egyaránt 

normalizáltuk. 
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Kvantitatív valós idejű PCR mérésekkel megállapítottuk, hogy a CB1 

kannabinoid receptor mRNS szintje a kontroll hippokampuszokkal összevetve erősen 

lecsökkent mind a nem-szklerotikus, mind a szklerotikus epilepsziás humán 

hippokampuszokban, mindkét háztartási génre normalizálva (17. ábra, A és B). A nem-

szklerotikus epilepsziás hippokampuszokban a CB1 mRNS szintje 37,1%-ra (26,5-

51,8%) és 46,5%-ra (33,2-65,2%) csökkent, β-aktinra (p < 0,01), illetve GAPDH-ra (p = 

0,032) normalizálva, a kontroll minták 100% (87,9-113,7% és 86,7-115,3%) értékéhez 

viszonyítva (17. ábra, B). Hasonlóképpen, a szklerotikus epilepsziás hippokampuszok 

CB1 mRNS szintje 28,9%-ra (19,8-42,1%) és 30,1%-ra (18,6-48,6%) csökkent le, β-

aktinra (p < 0,001), illetve GAPDH-ra (p < 0,01) normalizálva (17. ábra, B). 

Összefoglalva kimondhatjuk, hogy a hippokampuszban a CB1 receptor expressziós 

szintje kontroll mintákkal összevetve mindkét epilepsziás csoportban szignifikánsan 

lecsökkent, mindkét háztartási génre normalizálva. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy  

 

 
17. ábra A CB1 receptor mRNS szintje lecsökkent az epilepsziás humán hippokampuszban 
A, Egy reprezentatív qPCR mérés a CB1 kannabinoid receptor mRNS szintjének meghatározása során. A 
β-aktin háztartási gén a mérés során a kontroll és epilepsziás hippokampuszokban is azonos 
ciklusszámnál ér el egy előre meghatározott normalizált fluoreszcencia értéket. Ezzel ellentétben a CB1 
receptor mRNS szintjének mérésekor az epilepsziás minta esetében az exponenciális szakasz magasabb 
ciklusszámnál jelenik meg, és így egy ciklussal később éri el az előre kijelölt normalizált fluoreszcencia 
értéket. Ez az egy ciklusnyi eltérés ~50%-nyi expressziós különbséget jelent a PCR reakció exponenciális 
természete miatt. 
B, A CB1 receptor génexpressziós szintje erősen lecsökkent a nem-szklerotikus (n = 7) és a szklerotikus 
(n = 6) epilepsziás hippokampuszokban, a kontroll (n = 7) szövetmintákhoz képest. A génexpressziós 
változás iránya és nagysága azonos volt a különböző háztartási génekre (β-aktint és GAPDH-t) való 
normalizálás esetében. 
*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 
Az adatokat átlagos expressziós szint ± SEM formában tüntettük fel. 
Forrás: Ludányi és mtsai, 2008, módosítva 
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mivel a humán CB1 receptor mind glutamáterg és GABAerg sejtekben megtalálható 

(Katona és mtsai, 2000, lásd még a dolgozat Eredmények 7.1.8 fejezetében), és mivel a 

real-time PCR reakciót szövetmintán, és nem egyes sejttípusokon végeztük, így a 

kísérlet eredménye alapján lehetetlen megállapítani, hogy ez a génexpressziós változás 

milyen arányban érinti az eltérő sejtpopulációkat. 

 

7.2.2 A CB1 receptor mRNS szintjében mért expressziós eltéréseket nem a 

posztmortem idő vagy az anesztézia okozza 

 

Az epilepsziás betegek hippokampuszában megállapított markáns CB1 mRNS 

szint csökkenés két fontos módszertani kérdést vet fel. Az epilepsziás és kontroll 

hippokampuszok az eltávolításukat megelőzően eltérő kezelésen mentek keresztül, 

amelyek hatására szintén bekövetkezhetett expressziós változás: ez esetben a tapasztalt 

mRNS szint változást nem az epilepszia hatásának kell tulajdonítani. Az első lehetséges 

problémát a posztmortem idő okozhatja. Az epilepsziás szöveteket a műtéti eltávolítást 

követően késedelem nélkül folyékony nitrogénben fagyasztották le, a kontroll 

szöveteket azonban csak 2-5 órás posztmortem időt követően távolították el. A másik 

lehetséges probléma pedig az epilepsziás betegek hosszas anesztéziájával kapcsolatos: a 

műtét során gyakran több órán keresztül altatják a betegeket, és ez a hatás természetesen 

a posztmortem alanyoknál nincs jelen. A posztmortem idő és a hosszan fenntartott 

anesztézia génexpresszióra való hatását természetesen humán alanyokon nem tudtuk 

megvizsgálni, így ezeket a kérdéseket két állatmodellen vizsgáltuk meg. Egereket négy 

órás posztmortem időnek tettünk ki szobahőmérsékleten, illetve négy órán keresztül 

altattuk őket, és csak ezt követően izoláltuk hippokampuszukat. Ezeket az állatokat 

hasonlítottuk össze olyan kontroll állatokkal, amelyekből minimális altatás után azonnal 

eltávolítottuk a hippkampuszt, majd valós idejű PCR segítségével meghatároztuk a 

posztmortem idő és az anesztézia hatását a CB1 receptor génexpressziójára. 

A négy órás posztmortem idő nem befolyásolta a CB1 receptor mRNS szintjét 

β-aktinra normalizálva: a kontroll 100%-hoz (78,0-128,1%) képest a posztmortem 

mintákban 100,6% (87,6-115,6%) maradt a génexpresszió (n = 3 a kontroll és 

posztmortem minták esetében egyaránt, p = 0,920) (18. ábra). A négy órás anesztézia 

szintén nem befolyásolta a CB1 receptor expresszióját β-aktinra normalizálva: a kontroll 
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100%-hoz (82,8-120,8%) képest az altatott állatok hippokampuszmintájában 101,1% 

(83,2-122,8%) maradt a génexpresszió (n = 3 a kontroll és altatott minták esetében 

egyaránt, p = 0,700) (18. ábra). Így megállapíthatjuk, hogy a posztmortem idő és az 

anesztézia valószínűleg nem járult hozzá a CB1 esetében mért génexpressziós 

csökkenéshez az epilepsziás humán mintákban. 

 

7.2.3 A kannabinoid receptor kötőfehérje CRIP1a expressziós szintje lecsökken a 

szklerotikus epilepsziás mintákban, a CRIP1b szintje azonban nem változik 

 

Az elmúlt években azonosították a kannabinoid receptor fehérjepartnerét, a 

kannabinoid receptor kötőfehérjét (CRIP), amely a CB1 kannabinoid receptor C-

terminális végéhez képes kötni, és így a receptor aktivitását képes szabályozni (Niehaus 

és mtsai, 2007). A humán és főemlős agyban a CRIP két splice variánsát (CRIP1a és 

CRIP1b) azonosították (Niehaus és mtsai, 2007). 

qPCR mérések segítségével megállapítottuk, hogy a szklerotikus epilepsziás 

hippokampuszban a CRIP1a mRNS szintje szignifikánsan lecsökkent 69,6%-ra (60,3-

80,3%) és 68,2%-ra (61,2-75,9%) β-aktinra (p = 0,026), illetve GAPDH-ra (p = 0,016) 

normalizálva, a kontroll 100%-hoz (92,8-107,7% vagy 91,4-109,5%) képest (19. ábra, 

A). A nem-szklerotikus epilepsziás hippokampuszokban a CRIP1a mRNS szintje 

 
18. ábra A CB1 receptor mRNS expressziós szintjét az egér hippokampuszban nem befolyásolja a 

posztmortem idő vagy a tartós anesztézia. 
Az adatokat átlagos expressziós szint ± SEM formában tüntettük fel. 
Forrás: Ludányi és mtsai, 2008, módosítva 
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csökkenő trendet mutat ugyan, de a kijelölt szignifikancia szintet (p < 0,05) nem éri el: 

83,7%-ra (77,8-89,9%) és 81,4%-ra (77,0-86,1%) csökkent β-aktinra (p = 0,108) illetve 

GAPDH-ra (p = 0,069) normalizálva (19. ábra, A). 

A CRIP1a-val szemben a CRIP1b splice variáns nem mutatott szignifikáns 

expressziós szint változást sem a nem-szklerotikus, sem a szklerotikus epilepsziás 

hippokampuszokban, a kontroll hippokampuszokkal összehasonlítva. A nem-

szklerotikus epilepsziás betegekben a CRIP1b expressziós szint a kontroll 100%-hoz 

képest 89,2% (81,3-97,9%), illetve 99,6% (90,1-110,1%) β-aktinra (p = 0,387), illetve 

GAPDH-ra (p = 0,978) normalizálva (19. ábra, B). A szklerotikus epilepsziás 

hippokampuszokban a CRIP1b expressziós szint a kontroll 100%-hoz képest 93,9%-nak 

(81,8-107,8%), illetve 94,1%-nak (86,0-103,0%) adódik β-aktinra (p = 0,703), illetve 

GAPDH-ra (p = 0,663) normalizálva (19. ábra, B). A kontroll mintákban mért SEM 

értékek ebben a kísérletben a β-aktinra 90,5-110,6%-nak, GAPDH-ra 90,0-111,2%-nak 

adódtak. Megállapíthattuk tehát, hogy a CRIP1a génexpressziós szintje lecsökken a 

szklerotikus epilepsziás hippokampuszokban, a CRIP1b splice variáns mRNS szintje 

ellenben állandó maradt. 
 

 
19. ábra A CRIP1a génexpressziós szintje lecsökken, de a CRIP1b szintje változatlan marad a 

szklerotikus epilepsziás hippokampuszokban 
A, A CRIP1a génexpressziós szintje lecsökkent a szklerotikus (n = 6) epilepsziás hippokampuszokban a 
kontroll (n = 7) hippokampuszokkal összehasonlítva, de a nem-szklerotikus (n = 7) epilepsziás mintákban 
a csökkenő trend nem bizonyult szignifikánsnak. Mind a β-aktin, mind a GAPDH esetében a 
génexpressziós változás iránya és nagysága megegyezett. 
B, A CRIP1b mRNS szintje nem változott meg szignifikánsan a nem-szklerotikus vagy szklerotikus 
epilepsziás mintákban a kontrollhoz képest. 
*p < 0,05 
Az adatokat átlagos expressziós szint ± SEM formában tüntettük fel. 
Forrás: Ludányi és mtsai, 2008, mósodítva 
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7.2.4 A CRIP1a mRNS molekulája az egér hippokampusz serkentő sejtjeiben 

található meg 

 

A hippokampusz területén a CB1 kannabinoid receptor preszinaptikusan, a 

glutamáterg és GABAerg axon terminálisokon egyaránt megtalálható (Katona és mtsai, 

2006, Kawamura és mtsai, 2006, Monory és mtsai, 2006). Felvetődik a kérdés, hogy 

milyen molekuláris elemekben térhet el a két különböző sejttípusban található 

endokannabiniod rendszer. A CRIP fehérjéről, elsősorban annak lokalizációjáról és 

pontos funkciójáról, jelenleg igen kevés információval rendelkezünk. Ismert, hogy a 

molekula képes kötődni a CB1 kannabinoid receptorhoz (Niehaus és mtsai, 2007), de 

kérdéses, hogy mely sejtek expresszálják a CRIP fehérjét, vagyis hogy ez a molekuláris 

kapcsolat mely sejtekben valósulhat meg. Mivel megfelelő antitest hiányában 

immuncitokémiai reakcióval nem tudjuk megállapítani a CRIP fehérje lokalizációját, 

így in situ hibridizációval vizsgáltuk meg a CRIP mRNS expresszióját egér 

hippokampuszban. Az emberrel és a főemlősökkel szemben az egérben a CRIP1b splice 

variáns nincs jelen, így a CRIP1a mRNS-ének lokalizációját vizsgáltuk meg egér 

hippokampuszban. 

A CRIP1a mRNS expressziós mintázatának meghatározásához digoxigenin 

jelölt antisense (vagyis CRIP1a mRNS-sel komplementer) és sense (vagyis CRIP1a 

mRNS-sel azonos) ribopróbákkal in situ hibridizációs kísérletet végeztünk el. A negatív 

kontroll sense próbával hibridizáltatott metszetekben nem találtunk jelentős mértékű 

 

 
20. ábra A CRIP1a mRNS-ét az egér hippokampusz principális sejtjei expresszálják 
Az antisense ribopróba (B) felhasználásával elvégzett in situ hibridizáció során a CRIP1a mRNS 
jelenlétére utaló kék csapadék legerősebben a hippokampusz CA3 régiójának piramissejtjeiben jelenik 
meg, de a CA1 régió piramissejtjei és a gyrus dentatus szemcsesejtjei is erősen expresszálták a CRIP1a 
mRNS-t. A sense próbával (A) kontrollként elvégzett in situ hibridizáció nem eredményezett jelölést. 
Skála: A-B (B ábrán mutatva) 500μm 
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jelölést (20. ábra, A), azonban az antisense próba specifikus jelölést adott (20. ábra, B). 

Az CRIP1a mRNS lokalizációját mutató in situ hibridizációs enzimreakció a különféle 

principális sejttípusokban mutatott erős CRIP1a expressziót: a legmarkánsabb 

mértékben a CA3 régió piramissejtjeiben, míg a gyrus dentatus szemcsesejtjei a CA1 

régió piramissejtjeivel azonos mennyiségben expresszálták a vizsgált mRNS-t. A gyrus 

dentatusban található hiláris sejtek (feltehetően mohasejtek vagy hiláris interneuronok) 

is expresszálták a CRIP1a-t, azonban kisebb mennyiségben, mint a piramis- és 

szemcsesejtek. Hippokampális interneuronokra vagy gliasejtekre emlékeztető sejtekben 

még igen hosszú hívás esetében sem találtunk jelölődést. Összefoglalóan elmondhatjuk, 

hogy az egér hippokampuszában a CRIP1a mRNS a glutamáterg principális sejtekben 

található meg, tehát a humán epilepsziás mintákban tapasztalt génexpressziós csökkenés 

is a serkentő sejteket érinthette. Ez arra utal, hogy temporális lebenyi epilepsziában a 

glutamáterg sejtekben megtalálható endokannabinoid rendszer károsodott, 

összehangban azokkal az állatkísérleti eredményekkel, amelyek a glutamáterg CB1 

receptorok szerepét állapították meg az endokannabinoidok antikonvulzáns hatásának 

közvetítésében (Marsicano és mtsai, 2003, Monory és mtsai, 2006). 

 

7.2.5 A 2-AG szintjét szabályozó DGL-α expressziós szintje a szklerotikus 

epilepsziás mintákban lecsökken, azonban a DGL-β és az MGL szintje nem 

változik meg 

 

A hippokampális CB1 kannabinoid receptor legnagyobb mennyiségben 

megtalálható endogén ligandja a 2-AG (Stella és mtsai, 1997, Sugiura és mtsai, 2006), 

amelynek szintéziséért két közeli rokonságban lévő diacilglicerin lipáz (DGL-α és 

DGL-β) (Bisogno és mtsai, 2003), degradációjáért pedig elsősorban a monoacilglicerin 

lipáz (MGL) felelős (Dinh és mtsai, 2002, Blankman és mtsai, 2007). A 2-AG 

szintjének szabályozását végző enzimek lokalizációja mind rágcsálókban, mind pedig 

emberben azt támasztják alá, hogy ez az endokannabinoid valóban retrográd jelátvitelért 

felelős molekula lehet. A hippokampusz területén a DGL-α enzim a glutamáterg 

szinapszisok posztszinaptikus dendrittüskéiben található meg (Katona és mtsai, 2006, 

Yoshida és mtsai, 2006, lásd még az Eredmények 7.1.4 fejezetét), az MGL pedig a CB1 

receptorral azonos módon axon terminálisokban helyezkedik el (Gulyás és mtsai, 2004, 
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lásd még az Eredmények 7.1.6 fejezetét). A DGL-β, a DGL-α-val rokon szerkezetű és 

funkciójú enzim, szintén hozzájárulhat a 2-AG előállításához, azonban a DGL-α-val 

ellentétben nincs jelentős szerepe a szinaptikus plaszticitás szabályozásában (Gao és 

mtsai, 2010, Tanimura és mtsai, 2010), és pontos lokalizációja még felderítetlen 

(Bisogno és mtsai, 2003). Mivel a 2-AG ideális jelölt lehet az endokannabinoidok 

neuroprotektív és antikonvulzáns szerepének betöltésére, a 2-AG szint tartós 

megváltozása jelentősen befolyásolhatja az endokannabinoid rendszer funkcióit. Ezért 

qPCR mérésekkel meghatároztuk, hogy ezeknek a metabolikus enzimeknek 

megváltozik-e a génexpressziós szintje epilepsziás hippokampuszokban. 

A szklerotikus epilepsziás hippokampuszban a DGL-α szintetizáló enzim 

mRNS szintje szignifikánsan lecsökkent 44,6%-ra (34,5-57,8%) és 37,9%-ra (24,9-

57,7%) β-aktinra (p = 0,028), illetve GAPDH-ra (p = 0,037) normalizálva, a kontroll 

100%-hoz (80,3-124,5% és 74,2-134,8%) képest (21. ábra, A). A nem-szklerotikus 

epilepsziás hippokampuszokban viszont a DGL-α mRNS szintje nem változott meg 

szignifikánsan, 76,2%-ra (57,2-101,5%) és 97,1%-ra (72,8-129,6%) csökkent, β-aktinra 

(p = 0,460), illetve GAPDH-ra (p = 0,932) normalizálva (21. ábra, A). 

A DGL-β szintje ezzel szemben nem mutatott expressziós szint változást a 

kontroll hippokampuszokkal összehasonlítva, sem a nem-szklerotikus, sem a 

szklerotikus epilepsziás hippokampuszokban. A nem-szklerotikus epilepsziás 

betegekben a DGL-β expressziós szint a kontroll 100%-hoz képest 96,6%-nak (80,8-

115,5%), illetve 111,0%-nak (88,2-139,7%) adódott β-aktinra (p = 0,891), illetve 

GAPDH-ra (p = 0,736) normalizálva (21. ábra, B). A szklerotikus epilepsziás 

hippokampuszokban az expressziós szint a kontroll 100%-hoz képest 96,6% (83,3-

112,1%), illetve 97,3% (75,7-125,1%) β-aktinra (p = 0,868) illetve GAPDH-ra (p = 

0,936) normalizálva (21. ábra, B). A kontroll mintákban mért SEM értékek ebben a 

kísérletben a β-aktinra 85,5-117,0%-nak, GAPDH-ra 81,0-123,4%-nak adódtak. 

A 2-AG lebontóenzimjének szintje szintén nem változott meg az epilepsziás 

hippokampuszokban. A nem-szklerotikus mintákban nem volt szignifikáns eltérés az 

MGL expressziós szintjében a vizsgált csoportok között: 97,0% (79,4-120,9%), illetve 

127,3% (108,3-149,7%) volt a génexpressziós változás β-aktinra (p = 0,931), illetve 

GAPDH-ra (p = 0,231) normalizálva, a kontroll 100%-hoz képest (21. ábra, C). A 

szklerotikus epilepsziás hippokampuszmintákban ugyanakkor csökkenő tendenciát 
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21. ábra A 2-AG szintéziséért felelős DGL-α enzim expressziós szintje lecsökken a szklerotikus 

epilepsziás hippokampuszban 
A, A DGL-α mRNS szintje mintegy felére csökkent a szklerotikus epilepsziás hippokampuszban a 
kontroll mintákhoz képest. Ugyanakkor nem találtunk szignifikáns eltérést a kontroll és nem-szklerotikus 
epilepsziás hippokampuszok között. A génexpressziós változás iránya és nagysága nem függött az 
analízishez felhasznált normalizáló géntől (β-aktin vagy GAPDH). 
B, A DGL-β izoenzim génexpressziós szintje nem változott meg szignifikánsan a nem-szklerotikus vagy 
szklerotikus epilepsziás mintákban a kontrollhoz képest. 
C, A 2-AG lebontásáért felelős MGL expressziós szintje szintén nem változott meg sem a nem-
szklerotikus, sem a szklerotikus hippokampuszokban a kontroll mintákkal összehasonlítva. A nem-
szklerotikus minták esetében ugyan csökkenő trendet találtunk, de ez a változás nem bizonyult 
szignifikánsnak. 
*p < 0,05 
Az adatokat átlagos expressziós szint ± SEM formában tüntettük fel. 
Forrás: Ludányi és mtsai, 2008, módosítva 
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találtunk a kontroll hippokampuszokhoz képest, de az analízis során ez a változás nem 

bizonyult szignifikánsnak. A kontroll 100%-hoz képest a génexpresszió 67,2% (52,1-

86,7%), illetve 74,0% (65,8-83,2%) β-aktinra (p = 0,171) illetve GAPDH-ra (p = 0,079) 

normalizálva (21. ábra, C). A kontroll mintákban mért SEM értékek β-aktinra 88,9-

112,5%-nak, GAPDH-ra 90,2-110,9%-nak adódtak. 

Eredményeink arra utalnak, hogy a szklerotikus epilepsziás hippokampuszok 

glutamáterg szinapszisaiban a DGL-α mRNS szintje lecsökkent, és ennek 

következtében a 2-AG szintézisének képessége károsodhatott a szklerotikus epilepsziás 

mintákban. 

 

7.2.6 Az anandamid szintjét szabályozó enzimek expressziós szintje nem változik 

meg az epilepsziás mintákban 

 

A 2-AG mellett egy másik endokannabinoid, az anandamid is képes a CB1 

kannabinoid receptorhoz kötni (Devane és mtsai, 1992). Az anandamid előállítása az N-

acil-foszfatidiletanolamin-hidrolizáló foszfolipáz D (NAPE-PLD) részvételével valósul 

meg (Okamoto és mtsai, 2004), degradációját pedig a zsírsavamid hidroláz (FAAH) 

végzi (Cravatt és mtsai, 1996). Az anandamid epilepsziában betöltött szerepe egyelőre 

ellentmondásos, mivel a kísérleti paradigmától függően állatkísérletekben egyaránt 

bizonyult pro- illetve antikonvulzívnak (Ameri és mtsai, 1999, Clement és mtsai, 2003, 

Marsicano és mtsai, 2003, Chen és mtsai, 2007). Ezért qPCR segítségével 

megvizsgáltuk, hogy megváltozik-e az anandamid mennyiségét szabályozó enzimek 

génexpressziós szintje az epilepsziás humán hippokampuszokban. 

A NAPE-PLD mRNS szintje a kontroll hippokampuszokkal összehasonlítva 

nem mutatott változást, sem a nem-szklerotikus, sem a szklerotikus epilepsziás 

hippokampuszokban. A nem-szklerotikus epilepsziás betegekben az expressziós szint a 

kontroll 100%-hoz képest 94,8% (77,7-115,7%), illetve 103,1% (85,8-123,8%) β-

aktinra (p = 0,798), illetve GAPDH-ra (p = 0,919) normalizálva (22. ábra, A). A 

szklerotikus epilepsziás hippokampuszokban az mRNS expressziós szint a kontroll 

100%-hoz képest 83,8% (67,0-105,0%), illetve 112,5% (102,0-124,0%) β-aktinra (p = 

0,498), illetve GAPDH-ra (p = 0,678) normalizálva (22. ábra, A). A kontroll mintákban 

 
 

85



mért SEM értékek ebben a kísérletben a β-aktinra 92,2-108,4%-nak, GAPDH-ra 80,4-

124,4%-nak adódtak. 

A FAAH génexpressziós szintje szintén nem mutatott változást egyik vizsgált 

csoportban sem. A nem-szklerotikus epilepsziás betegekben a FAAH expressziós szint a 

kontroll 100%-hoz képest 119,3% (102,7-138,6%), illetve 127,8% (112,0-145,9%) β-

aktinra (p = 0,390), illetve GAPDH-ra (p = 0,226) normalizálva (22. ábra B). A 

szklerotikus epilepsziás hippokampuszokban a kontroll 100%-hoz képest 96,1% (74,9-

123,2%), illetve 97,5% (85,4-111,3%) a FAAH génexpressziós szintje β-aktinra (p = 

0,905), illetve GAPDH-ra (p = 0,895) normalizálva (22. ábra, B). A kontroll mintákban 

mért SEM értékek ebben a kísérletben a β-aktinra 87,2-114,6%-nak, GAPDH-ra 86,3-

115,9%-nak adódtak. 

Méréseink szerint tehát az anandamid mennyiségét szabályozó enzimek 

génexpressziós szintje nem változott meg az epilepsziás humán hippokampusz 

mintákban. 

 

 
22. ábra Az anandamid szintjét szabályozó enzimek expressziója nem változott meg az epilepsziás 

humán hippokampuszban 
A, Az anandamid szintézisét végző NAPE-PLD génexpressziója változatlan maradt epilepsziás humán 
hippokampuszokban. 
B, Az anandamid lebontásáért felelős FAAH mRNS szintje nem változik meg epilepsziás humán 
hippokampuszokban. A génexpressziós változás iránya és nagysága nem függött az analízishez 
felhasznált normalizáló géntől (β-aktin vagy GAPDH). 
Az adatokat átlagos expressziós szint ± SEM formában tüntettük fel. 
Forrás: Ludányi és mtsai, 2008, módosítva 
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7.2.7 A CB1 receptor immunreaktivitása lecsökkent az epilepsziás 

hippokampuszokban 

 

A qPCR méréseink során az endokannabinoid rendszerhez tartozó CB1 

kannabinoid receptor, a CRIP1a és a DGL-α génexpressziós szintjében találtunk 

szignifikáns csökkenést az epilepsziás humán hippokampuszokban. Mivel a CB1 

receptor esetében tapasztaltuk a legerősebb változást, amely mind a nem-szklerotikus, 

mind a szklerotikus epilepsziás hippokampuszokban szignifikánsnak bizonyult, ezért a 

további vizsgálatainkban a CB1 receptorra koncentráltunk. Mivel a qPCR reakció során 

egy szövetdarabot homogenizálva végeztük el vizsgálatainkat, így ez a módszer nem 

adott lehetőséget arra, hogy a CB1 receptor expressziójában lezajlott változásokat régió- 

és sejtspecifikus módon vizsgáljuk meg. Immunreakciót elvégezve a hippokampális 

metszeteken ugyanakkor ez már lehetséges lenne, és emellett lehetőségünk nyílna arra, 

hogy megállapítsuk, hogy a CB1 receptor mRNS szintjében talált változások fehérje 

szinten is megvalósulnak-e. 

A kontroll posztmortem hippokampuszokkal összehasonlítva általánosságban 

elmondható, hogy a CB1 immunfestés erőssége lecsökkent a nem-szklerotikus és 

szklerotikus epilepsziás hippokampuszokban (23. ábra, A-C). Mindkét epilepsziás 

csoportban a hippokampusz CA3, CA2 és CA1 régióiban gyengébb immunreaktivitás 

volt tapasztalható a radiatum rétegben. A szklerotikus epilepsziás hippokampuszokban 

további csökkenést figyeltünk meg az oriens és pyramidale rétegekben is. A 

legmarkánsabb eltérés az epilepsziás és kontroll hippokampuszok között a gyrus 

dentatus területén mutatkozott. Itt a CB1-immunreaktivitás szinte teljesen eltűnt a belső 

molekuláris rétegből a szklerotikus epilepsziás mintákban, de a nem-szklerotikus 

mintákban is erősen lecsökkent (23. ábra, D-F). A fénymikroszkópos vizsgálatok 

alapján feltételezhető, hogy a CB1 receptor eltűnése nem érintette egyaránt glutamáterg 

és GABAerg axon terminálisokat: a CB1-pozitív, kisebb méretű, feltehetően 

glutamáterg serkentő terminálisok (Katona és mtsai, 2006, Monory és mtsai, 2006) 

mennyisége lecsökkent, ugyanakkor nem tapasztaltunk változást a CB1-pozitív, 

nagyobb méretű, feltehetően GABAerg gátló terminálisok mennyiségében (Katona és 

mtsai, 2000). A CB1-pozitív interneuronok számában szintén nem tapasztaltunk 

szignifikáns eltérést a kontroll és epilepsziás csoportok között (kontroll: 6,36 ± 1,10 
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sejt/mm2, nem-szklerotikus epilepsziás: 6,78 ± 0,49 sejt/mm2, szklerotikus epilepsziás: 

7,64 ± 0,88 sejt/mm2, Kruskal-Wallis teszt, p = 0,520) (23. ábra, D-F). 

 

 
23. ábra A CB1 receptor immunreaktivitás mennyisége lecsökken az epilepsziás 

hippokampuszokban, elsősorban pedig a gyrus dentatus belső molekuláris rétegében 
A humán hippokampuszokban a CB1 immunreaktivitás a serkentő pályák elhelyezkedésének megfelelően 
jelent meg mind a kontroll, mind az epilepsziás csoportokban. Rendkívül erős jelölődést találtunk a 
hippokampusz radiatum és a gyrus dentatus belső molekuláris rétegében. Szintén jelentős az 
immunreaktivitás az oriens és piramissejt rétegekben, valamint a gyrus dentatus külső molekuláris 
rétegében, azonban a hilusban és a lucidum rétegben nem találunk jelentős immunreaktivitást. A kontroll 
hippokampuszokhoz képest (A) azonban a nem-szklerotikus (B) és szklerotikus (C) epilepsziás 
hippokampuszokban a CB1 immunreaktivitás jelentősen lecsökkent. A legfeltűnőbb eltérés az epilepsziás 
és kontroll hippokampuszok között a gyrus dentatus (DG) belső molekuláris rétegében tapasztalható. A 
kontroll hippokampuszokhoz képest (D) ennek a rétegnek az immunreaktivitása a nem-szklerotikus 
epilepsziás mintákban jelentősen lecsökken (E), a szklerotikus epilepsziás mintákban (F) pedig szinte el is 
tűnik. A CB1-pozitív interneuronok sejttestjei szintén immunopozitívnak bizonyultak (nyíllal jelölve), de 
nem találtunk jelentős eltérést ezeknek a sejteknek sem az eloszlásában, sem a számában, a kontroll és 
epilepsziás csoportokat összevetve. 
Skála: A-C, 500μm, D-F (F ábrán mutatva), 100μm 
Rövidítések: DG, gyrus dentatus, str. gr., stratum granulosum, str. mol., stratum moleculare 
Forrás: Ludányi és mtsai, 2008, módosítva 
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7.2.8 A nem-szklerotikus mintákban nem változik meg a hiláris mohasejtek száma 

 

Az epilepsziás hippokampuszokban a legnagyobb mértékben lecsökkent CB1-

immunreaktivitást a gyrus dentatus belső molekuláris rétegében találtuk, amely 

elsősorban a hiláris mohasejtektől kap bemenetet (Amaral, 1978). Mivel a mohasejtek 

különösen érzékenyek az idegrendszert érő különböző behatásokra (Ratzliff és mtsai, 

2002), felvetődik a kérdés, hogy az epilepsziás csoportokban hozzájárulhatott-e a 

csökkenéshez a mohasejtek pusztulása. Ennek megállapításához kamera lucida technika 

segítségével megszámoltuk, hogy milyen mennyiségben találhatók meg ezek a sejtek a 

kontroll, illetve epilepsziás hippokampuszokban. A mohasejtek megjelenítéséhez 

GluR2/3 immunfestést végeztünk, amely segítségével a hilusban elkülöníthettük  

 

 
24. ábra A hiláris mohasejtek száma nem változott meg a nem-szklerotikus epilepsziás 

hippokampuszokban 
A-C, A. A metszetekről készült reprezentatív rajzok a kontroll (A), nem-szklerotikus (B), illetve 
szklerotikus epilepsziás (C) gyrus dentatust ábrázolják, kirajzolva a kamera lucida segítségével 
rekonstruált GluR2/3 neurokémiai markerrel jelölt mohasejteket. A fehér terület a hilust, a szürke pedig a 
szemcsesejtek rétegét mutatja. 
Skála: A-C, 500μm 
D, A mohasejtek száma nem változott meg a nem-szklerotikus epilepsziás hippokampuszokban, de a 
szklerotikus epilepsziás hippokampuszokban viszont a felére csökkent. 
Forrás: Ludányi és mtsai, 2008, módosítva 
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egymástól a GluR2/3-immunpozitív mohasejteket, illetve a GluR2/3 immunnegatív 

GABAerg interneuronokat (Léránth és mtsai, 1996, Freund és mtsai, 1997). 

A kontroll hippokampuszokban a GluR2/3 immunreaktív mohasejtek száma 

70,9 ± 3,2 sejt/mm2 volt, a nem-szklerotikus epilepsziás mintákban ez a szám 67,4 ± 

12,0 sejt/mm2-nek bizonyult, azonban a szklerotikus mintákban a mohasejtek sűrűsége 

34,6 ± 9,3 sejt/mm2-re csökkent le (24. ábra). A Kruskal-Wallis teszt szignifikáns 

eltérést állapított meg a vizsgált csoportok között (p = 0,040). Poszt-hoc egyoldali 

Mann-Whitney U-teszt segítségével igazoltuk, hogy a kontroll és szklerotikus 

epilepsziás hippokampuszok között szignifikáns az eltérés (p = 0,029), azonban a 

kontroll és nem-szklerotikus epilepsziás hippokampuszok között nem volt szignifikáns 

eltérés (p = 0,886). Ezeket az eredményeket más kutatócsoportok eredményei is 

alátámasztják (Blümcke és mtsai, 2000, Seress és mtsai, 2009). Kísérletünk tehát 

megmutatta, hogy ugyan a szklerotikus epilepsziás mintacsoportban kell számolni a 

mohasejtpusztulás CB1-immunreaktivitást befolyásoló hatásával, azonban a nem-

szklerotikus epilepsziás hippokampuszokban a mohasejtek pusztulása nem következett 

be, így a CB1 immunreaktivitás csökkenésnek más magyarázata lehet. 

 

7.2.9 A CB1-pozitív serkentő axon terminálisok aránya lecsökkent az epilepsziás 

hippokampuszok gyrus dentatusának belső molekuláris rétegében 

 

Állatkísérletekből már ismert, hogy a glutamáterg axon terminálisokon 

található CB1 kannabinoid receptor felelős a kannabinoidok antikonvulzáns és 

neuroprotektív hatásáért, ellenben a GABAerg boutonokon található CB1 receptornak 

nincs ilyen szerepe (Marsicano és mtsai, 2003, Monory és mtsai, 2006). A belső 

molekuláris réteg fő glutamáterg bemenete a mohasejtekből származik (Amaral, 1978), 

és ez a sejttípus fontos szerepet játszik az epileptogenezisben és a fokozott hálózati 

serkenthetőség kialakulásában (Santhakumar és mtsai, 2000). Emellett a CB1-

immunreaktivitás a legnagyobb mértékben a gyrus dentatus belső molekuláris rétegében 

különbözött az epilepsziás és kontroll hippokampuszokat összehasonlítva, így 

vizsgálatainkat ezen a területen folytattuk a továbbiakban. Az elektronmikroszkópos 

analízis során megállapítottuk, hogy az epilepsziás mintákból készült metszetek 

esetében az ultrastruktúra rendkívül jól megőrzött. A kontroll metszetek ultrastrukturális 
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megőrzöttsége ugyan némileg gyengébbnek bizonyult, de a szinapszisokat még a 

gyengébb megőrzöttség mellett is tökéletesen lehetett azonosítani, és a perfundált 

kontroll minta a megőrzöttség szempontjából összehasonlítható volt az epilepsziás 

mintákkal. Mindhárom mintacsoportban a CB1-immunreaktivitás kétféle típusú axon 

terminálisban volt jelen: az aszimmetrikus szinapszist adó, vagyis feltehetőleg serkentő 

boutonokban (25. ábra) és a szimmetrikus szinapszist adó, vagyis feltehetőleg gátló 

axon terminálisokban (27. ábra). Kísérleteinkben azt vizsgáltuk meg, hogy a CB1-

immunpozitív axon terminálisok száma hogyan változik meg az epilepsziás humán 

hippokampuszokban a kontroll mintákkal összehasonlítva. Vizsgálatainkhoz 

elektronmikroszkópos képeket készítettünk a belső molekuláris réteg területén, majd a 

képeket sztereológiai módszerrel analizáltuk (Geinisman és mtsai, 1996). 

 
25. ábra A CB1 receptort tartalmazó glutamáterg axon terminálisok sűrűsége csökken az 

epilepsziás humán hippokampuszban 
A kontroll hippokampuszok gyrus dentatusának belső molekuláris rétegében a CB1-immunreaktivitás a 
glutamáterg axon terminálisok többségében megtalálható volt (A). Ezek a szinapszisok minden esetben 
jól azonosíthatók voltak a kiterjedt posztszinaptikus denzitás alapján, és a CB1-pozitív boutonok (b) 
aszimmetrikus szinapszist (nyílhegy) alkotnak többségében posztszinaptikus tüskefejeken. A kontroll 
mintákkal szemben azonban a nem-szklerotikus (B) és szklerotikus (C) epilepsziás hippokampuszokban a 
CB1-pozitív axon terminálisok aránya erősen lecsökkent, és ezekben a mintákban nagyobb számban 
jelentek meg a CB1 negatív axon terminálisok (*). 
Skála: 500nm 
Forrás: Ludányi és mtsai, 2008, módosítva 
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Az analízis során a gyrus dentatus belső molekuláris rétegében található CB1-

pozitív és negatív glutamáterg axon terminálisok becsült numerikus denzitásának 

meghatározásához 364 diszektort vizsgáltunk meg mindhárom vizsgálati csoportunkban 

(n = 3 alany vizsgálati csoportonként). Összesen 327 (ebből 235 immunpozitív, 92 

immunnegatív), 224 (ebből 106 immunpozitív, 118 immunnegatív), illetve 197 (ebből 

40 immunpozitív, 157 immunnegatív) serkentő axon terminálist azonosítottunk a 

kontroll, nem-szklerotikus, illetve szklerotikus epilepsziás mintákban (25. ábra, 26. 

ábra, A). Ez alapján a CB1-pozitív aszimmetrikus axon terminálisok aránya az összes 

aszimmetrikus axon terminálishoz képest eltérő volt a kontroll és a két epilepsziás 

csoport között. A kontroll humán hippokampuszokban a serkentő axon terminálisok 

többsége CB1-pozitívnak bizonyult (72,8 ± 2,1%), ez az arány azonban a nem-

szklerotikus (50,0 ± 2,8%), és a szklerotikus (21,0 ± 3,8%) epilepsziás humán 

hippokampuszokban is lecsökkent. A CB1-pozitív aszimmetrikus boutonok arányában 

tapasztalt változás szignifikáns volt mind az összes vizsgálati csoportot (p < 0,001, χ2 

teszt), mind pedig a kontroll és nem-szklerotikus vagy szklerotikus epilepsziás 

csoportokat összehasonlítva (mindkét összehasonlításra p < 0,001, poszt-hoc χ2 teszt) 

(26. ábra, B). Szintén meghatároztuk a CB1-pozitív és negatív axon terminálisok számát 

egységnyi térfogatú szövetdarabban hogy megállapítsuk, vajon a CB1 receptor hiányzik-

e a terminálisokból, és így azok negatívvá válnak, vagy pedig a CB1-pozitív 

terminálisok tűnnek el a belső molekuláris rétegből. A CB1-pozitív axon terminálisok 

becsült numerikus denzitása kontroll mintákban 0,648 ± 0,075 /μm3-nek adódott, 

azonban ez az érték a nem-szklerotikus, illetve szklerotikus epilepsziás 

hippokampuszokban 0,300 ± 0,051 /μm3 illetve 0,112 ± 0,021 /μm3-re csökkent le. A 

változás szignifikánsnak bizonyult az összes kísérleti csoport összehasonlításával 

(ANOVA, p < 0,001), és a kontroll és epilepsziás csoportok páronkénti összehasonlítása 

során is (Dunnett poszt-hoc teszt, p < 0,001 mindkét összehasonlításra) (26. ábra, C). A 

CB1-negatív boutonok esetében némiképp növekedő trendet tapasztaltunk az epilepsziás 

(nem-szklerotikus: 0,326 ± 0,062 /μm3, szklerotikus: 0,454 ± 0,070 /μm3) 

mintacsoportokban a kontroll (0,248 ± 0,038 /μm3) csoporthoz képest. ANOVA 

statisztika segítségével szignifikáns különbséget mutattunk ki a vizsgált csoportok 

között (p = 0,040), és Dunnett poszt-hoc teszt segítségével megállapítottuk, hogy ugyan 

nincs szignifikáns eltérés a kontroll és nem-szklerotikus epilepsziás hippokampuszok 
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között (p = 0,546), azonban a kontroll és szklerotikus epilepsziás csoport szignifikánsan 

eltérő (p = 0,037) (26. ábra, D). Eredményeink tehát arra utalnak, a CB1 receptort 

tartalmazó serkentő axon terminálisok kétféle módon károsodnak az epilepsziás betegek 

hippokampuszában. A nem-szklerotikus epilepsziás betegekben a CB1 receptor eltűnik a 

serkentő axon terminálisokból, a szklerotikus epilepsziás betegekben azonban a CB1 

receptor szint csökkenése mellett a glutamáterg idegvégződések sűrűsége is csökken. 
 

 
26. ábra A CB1 receptort tartalmazó serkentő axon terminálisok mennyisége lecsökken az 

epilepsziás betegek gyrus dentatusának belső molekuláris rétegében 
A, Az analízishez felhasznált CB1-pozitív vagy negatív serkentő axon terminálisok számát elfogulatlan 
sztereológiai módszerrel állapítottuk meg (Geinisman és mtsai, 1996). 
B, Az összes aszimmetrikus szinapszist adó boutonhoz képest a CB1-immunpozitív aszimmetrikus 
szinapszist adó boutonok aránya szignifikánsan lecsökkent az epilepsziás mintákban a kontroll mintákhoz 
képest. 
C, A CB1 receptort tartalmazó serkentő axon terminálisok becsült numerikus denzitása szintén 
szignifikánsan kisebb lett az epilepsziás mintákban, kontroll mintákkal összehasonlítva. 
D, A CB1-immunnegatív glutamáterg axon terminálisok becsült numerikus denzitása a kontroll csoporttal 
összevetve a szklerotikus epilepsziás mintákban szignifikánsan kevesebb lett, azonban a nem-szklerotikus 
mintákban nem változott meg. 
*p < 0,05, ***p < 0,001 
Forrás: Ludányi és mtsai, 2008, módosítva 

 
 

93



7.2.10 A CB1-pozitív gátló axon terminálisok aránya nem változott meg az 

epilepsziás hippokampuszok gyrus dentatusának belső molekuláris 

rétegében 

 

A CB1-pozitív szimmetrikus boutonok aránya, az aszimmetrikus axon 

terminálisokkal szemben, nem változott meg az epilepsziás humán hippokampuszokban 

a kontroll hippokampuszokkal összehasonlítva (27. ábra, 28. ábra). A CB1-pozitív és 

negatív szimmetrikus axon terminálisok becsült numerikus denzitásának 

meghatározásához a korábban vizsgált 364 diszektort analizáltuk, amelyekben 102 

(ebből 68 immunpozitív, 34 immunnegatív), 85 (ebből 60 immunpozitív, 25 

immunnegatív), 107 (ebből 77 immunpozitív, 30 immunnegatív) szimmetrikus 

szinapszist azonosítottunk a kontroll, nem-szklerotikus, illetve szklerotikus epilepsziás  
 

 
27. ábra A CB1-pozitív gátló axon terminálisok nem károsodnak az epilepsziás humán 

hippokampuszban 
A gyrus dentatus belső molekuláris rétegében gyakran figyelhetők meg CB1-immunreaktivitást tartalmazó 
szimmetrikus szinapszist adó axon terminálisok (bGABA), amelyek jóval nagyobb méretűek, mint a CB1-
pozitív serkentő boutonok.A gátló boutonokban látható DAB csapadék, amely az immunreakció helyét 
jelzi, teljesen kitölti a boutonok belsejét mind a kontroll (A), mind a nem szklerotikus (B) és szklerotikus 
(C) epilepsziás mintákban. Szemben az aszimmetrikus serkentő szinapszisokkal (nyílhegy), ezekben a 
szimmetrikus gátló szinapszisokban (üres nyílhegy) nem figyelhető meg jelentős posztszinaptikus 
denzitás. A kontroll mintából készült elektronmikroszkópos képen megfigyelhető még egy CB1-pozitív 
aszimmetrikus szinapszist adó bouton (bGLU) (A), míg az epilepsziás minták felhasználásával készült 
képeken CB1-immunnegatív serkentő boutonok (*) láthatók (B, C). 
Skála: 500nm 
Forrás: Ludányi és mtsai, 2008, módosítva 
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mintákban (28. ábra, A). A CB1-pozitív axon terminálisok aránya az összes axon 

terminálishoz képest nem változozott meg szignifikánsan a belső molekuláris rétegben 

(kontroll: 67,9 ± 2,7%, nem-szklerotikus epilepsziás: 71,5 ± 1,3%, szklerotikus 

epilepsziás: 72,9 ± 3,3%, χ2 teszt, p = 0,698) (28. ábra, B). A CB1-pozitív szimmetrikus 

gátló axon terminálisok becsült numerikus denzitása sem változott meg a csoportok 

között szignifikánsan a belső molekuláris rétegben (kontroll: 0,16 ± 0,02 /μm3, nem-

szklerotikus epilepsziás: 0,15 ± 0,01 /μm3, szklerotikus epilepsziás: 0,19 ± 0,02 /μm3, 

ANOVA, p = 0,114) (28. ábra, C). Ugyanezek az értékek szintén nem változtak meg 

 

 
28. ábra A CB1 receptort tartalmazó gátló axon terminálisok mennyisége nem változik meg az 

epilepsziás betegekből származó gyrus dentatus belső molekuláris rétegében 
A, Az analízishez felhasznált CB1-pozitív vagy negatív gátló boutonok számát sztereológiai módszerrel 
állapítottuk meg (Geinisman és mtsai, 1996). 
B, Az összes szimmetrikus szinapszist adó boutonhoz képest a CB1-immunpozitív szimmetrikus 
szinapszist adó boutonok aránya nem változik meg az epilepsziás mintákban a kontroll mintákkal 
összehasonlítva. 
C, A CB1 receptort tartalmazó gátló terminálisok becsült numerikus denzitása hasonlónak bizonyult az 
epilepsziás és kontroll mintákban. 
D, A CB1-immunnegatív szimmetrikus szinapszist adó axon terminálisok becsült numerikus denzitása 
szintén nem változott meg az epilepsziás mintacsoportokban a kontrollal összehasonlítva. 
Forrás: Ludányi és mtsai, 2008, módosítva 
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szignifikánsan a CB1-negatív GABAerg axon terminálisokban (kontroll: 0,08 ± 0,01 

/μm3, nem-szklerotikus epilepsziás: 0,06 ± 0,01 /μm3, szklerotikus epilepsziás: 0,07 ± 

0,01 /μm3, ANOVA, p = 0,458) (28. ábra, D). 

 

7.2.11 A kontroll és epilepsziás minták közötti korkülönbség nem befolyásolja a 

kapott eredményeket 

 

Kvantitatív valós idejű PCR, illetve fény- és elektronmikroszkópos analízisünk 

eredményeit egy eddig figyelembe nem vett tényező is befolyásolhatta: a vizsgálatokban 

felhasznált kontroll és epilepsziás hippokampális szövetminták eltérő korú alanyokból 

származtak. A kontroll alanyok és az epilepsziás betegek életkora szignifikáns módon 

eltért (qPCR analízisben: kontroll 60 ± 5 év, nem-szklerotikus epilepsziás 32 ± 6 év, 

szklerotikus epilepsziás 38 ± 3 év; CB1 immunfestés fénymikroszkópos analízisében: 

kontroll 59 ± 3 év, nem-szklerotikus epilepsziás 37 ± 4 év, szklerotikus epilepsziás 38 ± 

2 év; CB1 immunfestés elektronmikroszkópos analízisében: kontroll 62 ± 3 év, nem-

szklerotikus epilepsziás 36 ± 8 év, szklerotikus epilepsziás 31 ± 2 év, ANOVA, p < 0,05 

mindhárom esetben). Ezért minden qPCR módszerrel megmért gén esetében korrelációs 

analízist végeztünk a génexpressziós szint és az alanyok kora között. Sem lineáris 

regresszióval, sem Spearman rang korrelációval nem találtunk szignifikáns korrelációt a 

génexpresszió és az alanyok kora között (p > 0,05 minden gén esetében). A CB1 

esetében ugyanakkor nem szignifikáns csökkenő trendet találtunk a génexpresszióban a 

kor növekedésével, korábbi publikációknak megfelelően (Westlake és mtsai, 1994, 

Mato és Pazos, 2004). Eredményeink alapján a CB1 kannabinoid receptor expressziós 

szintje és a CB1-pozitív serkentő axon terminálisok mennyisége kisebb lesz az 

epilepsziás hippokampuszban. Az epilepsziás beteg fiatalabb kora miatt azonban 

nagyobb mennyiségben kellene előfordulnia a CB1 receptornak. Ez arra utal, hogy 

kapott eredményeink mértékét eltompítja a kontroll és epilepsziás alanyok közötti 

korkülönbség. Ezért a csoportok közötti szignifikáns korkülönbség semmiképpen nem 

magyarázhatja fő következtetéseinket. 
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8. MEGBESZÉLÉS 
 

Immunhisztokémiai kísérleteink fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatával 

megállapítottuk az endokannabinoid rendszer molekuláris elemeinek pontos anatómiai 

elhelyezkedését az emberi hippokapuszban, amelynek során a következő eredményekre 

jutottunk: 

 

1. A 2-AG szintéziséért felelős DGL-α enzim posztszinaptikusan, a piramis- és 

szemcsesejtek dendrittüskéiben található meg. 

2. A 2-AG lebontását végző MGL a serkentő axon terminálisokban preszinaptikusan 

lokalizálódik. 

3. A CB1 kannabinoid receptor, a korábban leírt gátló axon terminálisok mellett, a 

serkentő terminálisokban szintén megtalálható. 

 

További kísérleteinkben tanulmányoztuk, hogy az endokannabinoid rendszer 

különböző elemeinek mennyisége megváltozott-e temporális lebenyi epilepsziás 

betegek hippokampuszában. Vizsgálataink során a következőket találtuk: 

 

4. A CB1 kannabinoid receptor mRNS szintje a kontroll értékekhez képest alacsonyabb 

a nem-szklerotikus és a szklerotikus epilepsziás hippokampuszban. A CRIP1a 

kötőfehérje mRNS-e szintén csökkent mennyiségben van jelen a szklerotikus 

epilepsziás hippokampuszban. 

5. A 2-AG előállítását végző DGL-α génexpressziós szintje csökken a szklerotikus 

epilepsziás hippokampuszban, azonban az anandamid szintjét szabályozó enzimek 

génexpressziójában nem találtunk változást. 

6. A CB1-immunreaktivitás sűrűsége kisebb az epilepsziás betegek hippokampuszában, 

elsősorban a gyrus dentatus belső molekuláris rétegében. 

7. A belső molekuláris réteg területén a CB1 receptort tartalmazó serkentő axon 

terminálisok számának csökkenését figyeltük meg, a CB1-tartalmú gátló 

terminálisok esetében azonban nem találtunk változást. 
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8.1 Az endokannabinoid rendszer elemeinek pontos szubcelluláris 

eloszlása a humán hippokampuszban 
 

Az emberi idegrendszerben található endokannabinoid jelátviteli út molekuláris 

felépítéséről ismereteink még hiányosak, holott e szinaptikus rendszer károsodása 

számos neurológiai és pszichiátriai elváltozásban megfigyelhető (Pacher és mtsai, 2006, 

Murray és mtsai, 2007, Katona és Freund, 2008). Munkánk során megmutattuk, hogy a 

CB1 kannabinoid receptor és a 2-AG endokannabinoid metabolikus enzimjei jelen 

vannak a humán hippokampusz területén. Szintén megállapítottuk, hogy anatómiai 

elhelyezkedésük a serkentő pályarendszerek topografikus eloszlását követi. 

Ultrastrukturálisan pedig a serkentő szinapszisok különböző szubcelluláris 

kompartmentumaiban találhatóak meg. A posztszinaptikus tüskefejekben helyezkedik el 

a DGL-α, a 2-AG előállítását végző enzim (Bisogno és mtsai, 2003, Gao és mtsai, 2010, 

Tanimura és mtsai, 2010), azonban a 2-AG lebontásáért elsősorban felelős MGL (Dinh 

és mtsai, 2002, Blankman és mtsai, 2007), valamint a 2-AG hatását közvetítő CB1 

kannabinoid receptor (Matsuda és mtsai, 1990, Stella és mtsai, 1997) preszinaptikusan 

található meg. A molekuláris alkotóelemek precíz szubcelluláris kompartmentalizációja 

és a 2-AG széleskörű jelenléte az emberi agyban (Palkovits és mtsai, 2008) együtt 

alátámasztja, hogy a 2-AG, a CB1 receptor közvetítésével, általános retrográd jelátviteli 

molekulaként funkcionálhat az emberi idegrendszerben is. Eredményeink azt is 

megmutatják, hogy a retrográd 2-AG vezérelt jelátvitel a hippokampális serkentő 

szinapszisok evolúciósan megtartott tulajdonsága, így a rágcsálókban és emberben 

tapasztalt hasonló anatómiai szerveződés ismerete elősegítheti a rágcsálókban 

tapasztaltak humán orvosi kutatásban való lehetséges jövőbeli felhasználását. 

Eredményeink alapján a DGL-α jelentős szerepet tölthet be a humán 

hippokampusz serkentő szinapszisainak működésében. A DGL-α immunfestés során az 

emberi hippokampális metszetekben szemcsézett mintázat vált láthatóvá, ami arra utalt, 

hogy a DGL-α specifikus szubcelluláris doménekben fordul elő. A mintázat 

egyenlőtlen, a hippokampusz réteges szerkezetének megfelelő, vagyis a glutamáterg 

pályákat követő eloszlása azt valószínűsítette, hogy a 2-AG előállítását végző enzim a 

serkentő szinapszisokban található meg. A CA1 régió radiatum, valamint a gyrus 

dentatus molekuláris rétegében elvégzett elektronmikroszkópos vizsgálataink ezt 
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valóban igazolták: a DGL-α kizárólag olyan posztszinaptikus tüskefejekben volt jelen, 

amelyek aszimmetrikus, vagyis feltehetőleg glutamáterg, szinapszisokat kaptak. 

Eredményeink nem zárják ki, hogy más szubcelluláris elemekben, például 

dendritágakban, axon terminálisokban vagy gliaelemekben is jelen lehet alacsony 

mennyiségű DGL-α enzim, mivel elképzelhető, hogy kísérleteink során e profilokban 

az enzim szintje detekciós küszöbünk alatt van. Mindesetre eredményeink arra utalnak, 

hogy a humán hippokampusz területén elsősorban a glutamáterg szinapszisok 

posztszinaptikus oldalán keletkezhet 2-AG. Mivel a rágcsálók hippokampuszában 

(Katona és mtsai, 2006, Yoshida és mtsai, 2006), prefrontális kérgében (Lafourcade és 

mtsai, 2007), striátumában (Uchigashima és mtsai, 2007), ventrális tegmentális területén 

(Mátyás és mtsai, 2008), kisagyában (Yoshida és mtsai, 2006) és a gerincvelő hátsó 

szarvában (Nyilas és mtsai, 2009) szintén posztszinaptikusan található meg a DGL-α 

enzim, így feltehetőleg eltérő fajok és agyterületek között is azonos funkcionális 

szereppel bírhat ez a 2-AG előállításáért felelős enzim a serkentő szinapszisokban 

működésében. 

A 2-AG szintézise a posztszinaptikus denzitás körül periszinaptikusan 

megtalálható számos fehérje közvetítésével valósul meg. A 2-AG előállításához 

szükséges diacil-glicerint a PLC-β enzim állítja elő (Stella és mtsai, 1997) a Gq/11 

fehérje kapcsolt receptorok közvetítésével (Rebecchi és Pentyala, 2000, Rhee, 2001). 

Az egyik ilyen I. típusú metabotróp glutamát receptor, az mGluR5, aktiválása a 

szinaptikus transzmisszió endokannabinoidok által közvetített szuppressziójához 

(Hashimotodani és mtsai, 2005), és a 2-AG szintjének PLC-β1 és DGL-α függő 

megemelkedéséhez vezet (Jung és mtsai, 2005, Jung és mtsai, 2007). A 2-AG 

előállításához vezető jelátviteli út minden eleme, az mGluR5 (Lujan és mtsai, 1996), a 

PLC-β1 (Fukaya és mtsai, 2008) és a DGL-α (Katona és mtsai, 2006, Yoshida és mtsai, 

2006) a posztszinaptikus denzitás körüli periszinaptikus gyűrűben található meg, és őket 

a Homer horgonyzófehérje tartja össze egy makromolekuláris komplexben (Jung és 

mtsai, 2007). Ennek megfelelően a négy periszinaptikus fehérje jelenléte elégséges a 

neuronok 2-AG előállítási képességének biztosításához (Won és mtsai, 2009). Azonban 

kérdéses volt, hogy az emberi idegsejtek serkentő szinapszisaiban az endokannabinoid 

rendszer ezen komponensei jelen vannak-e. Tanulmányunkban megmutattuk, hogy a 

DGL-α posztszinaptikusan található meg a humán hippokampusz serkentő 
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szinapszisaiban. Az emberi hippokampuszban (Tang és mtsai, 2001) és az 

emberszabású majmok kortikális területeinek (Muly és mtsai, 2003) glutamáterg 

szinapszisaiban az mGluR5 szintén posztszinaptikusan helyezkedik el, azonban a PLC-β 

és a Homer fehérjék pontos szubcelluláris lokalizációja még nem ismert az emberben. 

Érdekes módon a hippokampusz eltérő rétegeiben a DGL-α immunjel sűrűsége 

eltérőnek adódott. A gyrus dentatus belső molekuláris rétegében a DGL-α nagyobb 

denzitásban volt jelen, mint a molekuláris réteg külső kétharmadában a rágcsáló és 

humán hippokampuszban egyaránt (Katona és mtsai, 2006, lásd még az Eredmények 

7.1.3, 7.1.5 fejezeteiben). A DGL-α-hoz hasonlóan az mGluR5 denzitása szintén a belső 

molekuláris rétegben bizonyult nagyobbnak a rágcsálók (Shigemoto és mtsai, 1997) és 

emberek gyrus dentatusában (Blümcke és mtsai, 1996). Szintén kiemelkedő a 

glutamáterg terminálisokon található CB1 receptor sűrűsége a belső molekuláris 

rétegben rágcsálókban (Katona és mtsai, 2006, Kawamura és mtsai, 2006, Monory és 

mtsai, 2006) és emberben (lásd Eredmények 7.1.7 fejezetében). Mindez arra utal, hogy 

az endokannabinoidok más mértékben befolyásolhatják a szemcsesejtek mohasejtektől 

vagy az entorinális kéregtől származó eltérő serkentő bemeneteit (Chiu és Castillo, 

2008). Lehetséges, hogy ezen fehérjék nagyobb denzitását a belső molekuláris réteg 

területén a serkentő terminálisok nagyobb denzitása okozza (Kaneko és mtsai, 2002, 

van der Hel és mtsai, 2009), azonban az MGL alacsonyabb denzitása a belső 

molekuláris rétegben ezt valószínűtlenné teszi, és arra utal, hogy a 2-AG inaktiválása 

eltérő módon valósulhat meg a különféle szinapszisokban. 

A rágcsálók agyában a 2-AG fő lebontóenzime az MGL, amely az agy 2-AG 

hidrolizáló-képességének mintegy 85%-áért felelős (Blankman és mtsai, 2007). 

Munkánk során megmutattuk, hogy az MGL szintén megtalálható az emberi 

hippokampuszban, és szubcelluláris elhelyezkedése arra utal, hogy az enzim az emberi 

agyban is fontos szereppel bírhat a 2-AG szint szabályozásában. Fénymikroszkópos 

vizsgálatok alapján az MGL immunreaktivitás mértéke és jellege hasonlónak bizonyult, 

mint amit a DGL-α immunfestés esetében tapasztaltunk: szemcsés jel borította be 

hippokampuszt, amely kirajzolta annak réteges szerkezetét. Elektronmikroszkópos 

vizsgálatok során megállapítottuk, hogy a posztszinaptikus tüskékben elhelyezkedő 

DGL-α enzimmel ellentétben, az MGL immunpozitív jel a serkentő axon 

terminálisokban koncentrálódott, mindkét független antitest segítségével elvégzett 
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immunreakció során. Ugyan vizsgálataink során nem találtunk specifikus immunpozitív 

jelet más szubcelluláris elemben, azonban nem zárhatjuk ki, hogy szenzitívebb MGL 

antitesttel elvégezve az immunreakciót a serkentő boutonokon kívül további 

kompartmentumok is tartalmazhatnak csekélyebb mennyiségben MGL enzimet az 

emberi hippokampuszban. Anatómiai megfigyeléseink összhangban vannak a rágcsálók 

hippokampuszában megfigyeltekkel (Gulyás és mtsai, 2004, Straiker és mtsai, 2009) és 

azokkal a fiziológiai megfigyelésekkel, amelyek az MGL szerepét mutatják a 

hippokampális serkentő szinapszisok szinaptikus depressziójának szabályozásában (Pan 

és mtsai, 2009, Straiker és mtsai, 2009). 

Az emberi agyban elvégzett radioligand kötési és in situ hibridizációs 

kísérletek arra utalnak, hogy a CB1 receptor nagy mennyiségben lehet jelen a humán 

hippokampusz területén is (Westlake és mtsai, 1994, Glass és mtsai, 1997). 

Részletesebb vizsgálataink szerint az emberi hippokampuszban a 2-AG hatását 

közvetítő CB1 kannabinoid receptor különböző típusú szinapszisokban egyaránt jelen 

van. Korábbi munkákban megmutatták, hogy a hippokampális GABAerg interneuronok 

kolecisztokinint tartalmazó populációja CB1 receptort is tartalmaz mind a rágcsálók 

(Katona és mtsai, 1999), mind az ember hippokampuszában (Katona és mtsai, 2000, 

Maglóczky és mtsai, 2010), mégpedig preszinaptikus lokalizációval: mindezt munkánk 

során meg tudtuk erősíteni. A CB1 immuncitokémiai reakció során azonban a 

hippokampusz serkentő pályarendszereinek, vagyis az emberi hippokampusz 

rétegeinek, megfelelő jelölődést kaptunk, amely nagy nagyításon megvizsgálva, a 

rágcsálókban tapasztaltakhoz hasonlóan, szemcsézett mintázatot mutatott (Katona és 

mtsai, 2006, Kawamura és mtsai, 2006, Monory és mtsai, 2006). Mindez arra utalt, 

hogy a kannabinoid receptor a serkentő szinapszisokban is jelen lehet, és ezt 

elektronmikroszkópos vizsgálataink valóban megerősítették. A CB1 receptor 

elhelyezkedését mutató immunpozitív jel preszinaptikusan, a GABAerg axon 

terminálisok mellett a glutamáterg boutonokban egyaránt megtalálható volt. Szintén 

hasonló preszinaptikus lokalizációt találtak a hippokampusz (Katona és mtsai, 2006, 

Kawamura és mtsai, 2006), kisagy (Kawamura és mtsai, 2006, Yoshida és mtsai, 2006), 

striátum (Uchigashima és mtsai, 2007), prefronális kortex (Lafourcade és mtsai, 2007), 

hipotalamusz (Wittmann és mtsai, 2007), ventrális tegmentális area (Mátyás és mtsai, 

2008) és gerincvelő (Nyilas és mtsai, 2009) glutamáterg terminálisaiban. Mindez arra 
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utal, hogy a CB1 receptor az emberi hippokampuszban szintén két eltérő 

sejtpopulációban van jelen, és evolúciósan konzervált preszinaptikus jelenléte 

kulcsszereppel bírhat a szinapszisok 2-AG mediált retrográd jelátvitelének 

szabályozásában. 

 

8.2 A CB1 kannabinoid receptor expressziós szintjének csökkenése 

humán temporális lebenyi epilepszia esetében 
 

Az epilepsziás betegek egyharmadában a változatos gyógyszeres kezelések 

ellenére sem sikerül rohammentességet elérni, illetve a hosszas gyógyszerhasználat 

következtében multidrogreziszencia alakulhat ki (Kwan és Brodie, 2000). Az ismeretlen 

okokból kifolyólag gyógyszerrezisztens betegpopuláció jövőbeli lehetséges kezelése 

céljából szükséges új terápiás hatásmechanizmussal rendelkező antiepileptikumok 

kifejlesztése, és a napjainkban egyre alaposabban megismert endokannabinoid rendszer 

ideális jelölt lehet erre a célra, mivel az endokannabinoid jelátviteli út védelmező 

szerepe jól ismert fokozott neuronális ingerlékenység és epilepsziás rohamok esetén 

(Mechoulam és Lichtman, 2003). Az epilepszia állatkísérleti modelljei azonban ritkán 

veszik figyelembe, hogy emberekben a rohamok gyakran évtizedekig károsítják az 

ideghálózatok működését. Kísérleteinkben ezért a protektív tulajdonságú 

endokannabinoid szignalizációs útvonal sérülékenységét vizsgáltuk meg olyan krónikus 

temporális lebeny eredetű epilepsziás betegekben, ahol a rohamok fókuszában a 

hippokampusz állt. Kvantitatív expressziós és elektronmikroszkópos analízis 

felhasználásával megállapítottuk, hogy az endokannabinoidok neuroprotektív és 

antikonvulzáns hatását közvetítő CB1 kannabinoid receptor szintje jelentősen lecsökkent 

a gyógyszerrezisztens temporális lebenyi epilepsziás betegek hippokampuszában. 

Hasonló csökkenést találtunk a CRIP1a kannabinoid receptor kötőfehérje, valamint a 2-

AG endokannabinoid szintézisét végző DGL-α enzim esetében a szklerotikus 

epilepsziás hippokampuszokban. Ugyanakkor a másik fő endokannabinoid, az 

anandamid szintjét szabályozó enzimek expressziójában nem találtunk változást. 

Kvantitatív valós idejű PCR kísérletek során két különböző háztartási génre 

normalizálva egyaránt azt tapasztaltuk, hogy a CB1 receptor mRNS szintje több mint 

felére csökken a kontroll posztmortem mintákkal összevetve a nem-szklerotikus és 
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szklerotikus epilepsziás hippokampuszokban egyaránt. Méréseinket elvileg torzíthatta 

volna a szövetminták eltérő kezdeti kezelése. Az epilepsziás betegek esetén alkalmazott 

hosszas anesztézia befolyással lehet a gének expressziójára, illetve a kontroll 

hippokampális mintákban az egyes mRNS-ek eltérő módon degradálódhatnak a 

posztmortem idő alatt. Ezt azonban valószerűtlenné teszi a CB1 génexpresszió állandó 

szintje a négy órás posztmortem időnek kitett, valamint hosszasan altatott egerekben. A 

génexpressziós szint csökkenését önmagában nem okozhatja az epilepsziás 

hippokampuszokban bekövetkezett sejtpusztulás, mivel qPCR eredményeinket 

háztartási génekre normalizáltuk, és ezek expressziós szintje a vizsgált génnel 

párhuzamosan csökken a sejtpusztulás következtében. Méréseink során nem 

tapasztaltunk szignifikáns expressziós változást a MGL és FAAH enzimek szintjében, 

holott azok ugyanazon sejtekben fejeződnek ki, mint a CB1 (Egertova és mtsai, 1998, 

Dinh és mtsai, 2002, Gulyás és mtsai, 2004), ami szintén valószínűtlenné teszi a 

sejtpusztulás génexpressziót befolyásoló hatását. Emellett a folyamat jellemzően a 

szklerotikus epilepsziás hippokampuszokban valósul meg, ugyanakkor a nem-

szklerotikus epilepsziás hippokampuszokban a sejtpusztulás nem jelentős mértékű 

(Wittner és mtsai, 2002, Wittner és mtsai, 2005). Mivel a két epilepsziás vizsgálati 

csoportban hasonló mennyiségű CB1 mRNS-t találtunk, holott a sejtpusztulás eltérő 

mértékben érintette az epilepsziás csoportokat, eredményeinket a sejtpusztulás 

feltehetőleg nem befolyásolta jelentős mértékben. A CB1 receptor mellett az 

endokannabinoid rendszer más elemei, a CRIP1a és DGL-α, is csökkent kifejeződést 

mutattak a szklerotikus epilepsziás betegek hippokampuszában. A CB1 

fehérjepartnereként azonosított CRIP1a (Niehaus és mtsai, 2007) in situ hibridizációs 

vizsgálataink szerint az egér hippokampusz serkentő sejtjeiben fejeződik ki, így a gén 

expressziójában tapasztalt csökkenés a serkentő terminálisokban található 

endokannabinoid rendszer megváltozására utal. A kizárólag emberszabásúakban 

előforduló CRIP1b splice variánssal együtt (Niehaus és mtsai, 2007), amelynek szintje 

nem változott meg az epilepsziás hippokampuszokban, a CRIP kötőfehérjék pontos 

szubcelluláris elhelyezkedése és fiziológiai szerepe még megválaszolásra vár. A 

piramissejtekben poszt- és periszinaptikusan elhelyezkedő DGL-α enzimnek (Katona és 

mtsai, 2006, Yoshida és mtsai, 2006), amely a 2-AG szintézisét katalizálja (Bisogno és 

mtsai, 2003), és a szinaptikus transzmisszió retrográd szuppressziójáért felelős 
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(Tanimura és mtsai, 2010, Gao és mtsai, 2010), génexpressziós szintje a szklerotikus 

epilepsziás hippokampuszokban szintén lecsökkent. Az enzim DGL-β izoformájának 

azonban nem változott meg az expressziós szintje, összhangban az enzim idegrendszer 

fejlődésében és más szervekben betöltött, feltételezhetően nem-szinaptikus szerepével 

(Bisogno és mtsai, 2003, Gao és mtsai, 2010). A 2-AG endokannabinoid 

szignalizációjának megváltozásával szemben az anandamid szintjét szabályozó NAPE-

PLD (Okamoto és mtsai, 2004) és lebontó FAAH (Cravatt és mtsai, 1996) enzimek 

génexpressziója állandó maradt, így feltételezhető, hogy az anandamid-mediálta 

endokannabinoid jelátviteli utat nem károsította az epilepszia a betegek 

hippokampuszában. 

 

8.3 A CB1 kannabinoid receptort tartalmazó serkentő szinapszisok 

száma lecsökken a temporális lebenyi eredetű epilepsziás betegek 

gyrus dentatusának belső molekuláris rétegében 
 

Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a CB1 kannabinoid receptor 

expressziós szintje lecsökkent, azonban az alkalmazott módszer nem tette lehetővé 

annak megállapítását, hogy ez a változás a receptort kis mennyiségben tartalmazó 

glutamáterg, vagy a receptort nagy mennyiségben tartalmazó, azonban a 

hippokampuszban kisebb számban megtalálható GABAerg sejteket érinti (Westlake és 

mtsai, 1994, Katona és mtsai, 1999, Marsicano és Lutz 1999, Katona és mtsai, 2000, 

Marsicano és mtsai, 2003, Katona és mtsai, 2006). Immuncitokémiai vizsgálataink arra 

utalnak, hogy az epilepsziás hippokampuszokban a CB1 expressziójának csökkenése a 

glutamáterg sejtekben zajlott le, mivel fénymikroszkópos megfigyeléseink szerint a 

glutamáterg pályák lamináris elrendezését követő CB1 immunreaktivitás az epilepsziás 

betegekben megváltozott. 

Annak érdekében, hogy megfigyeléseinket megerősíthessük és pontosan 

kvantifikáljuk, az immunfestett hippokampuszokból ultravékony metszeteket 

készítettünk, és azokon a CB1-immunpozitív terminálisok kvantitatív 

elektronmikroszkópos analízisét végeztük el. Analízisünkhöz a gyrus dentatus belső 

molekuláris rétegét választottuk, mivel a kontroll humán mintákban ez a terület 

tartalmazta a legnagyobb mennyiségű CB1 receptort. Rágcsálókban a belső molekuláris 

 
 

104



réteg elsősorban a hiláris serkentő mohasejtek CB1 tartalmú axon terminálisait fogadja 

(Monory és mtsai, 2006). A mohasejtek a gyrus dentatus sejthálózatában visszacsatoló 

diszinaptikus kapcsolatot valósítanak meg. Serkentő bemenetüket a gyrus dentatus 

szemcsesejtjeitől kapják, majd a belső molekuláris rétegben ugyanezen sejtek 

dendritjein szinaptizálnak, és így a túlzott ingerlékenység szabályozásában 

kulcsszerepet töltenek be (Santhakumar és mtsai, 2000). Tanulmányunk elkészültét 

követően igazolták, hogy a gyrus dentatus rekurrens serkentő hálózatán található CB1 

receptor aktivációja valóban képes csökkenteni a serkentő áramokat a temporális 

lebenyi epilepszia állatmodelljében (Bhaskaran és Smith, 2010). Sztereológiai 

analízisünk során csökkent arányban és sűrűségben találtunk CB1-immunjelölt serkentő 

axon terminálisokat az epilepsziás hippokampuszokban. Ennek legvalószínűbb oka, 

hogy a CB1 receptor fehérjéjének mennyisége lecsökkent a belső molekuláris réteg 

területén. Robert DeLorenzo laboratóriuma hasonló eredményekre jutott pilokarpin-

indukált epilepsziában (Falenski és mtsai, 2007). Emellett megmutatták, hogy ez a 

csökkenés a legmarkánsabb a pilokarpin beadását követő első hetekben, de néhány 

területen, köztük a belső molekuláris rétegben, a CB1 fehérje mennyisége még hónapok 

múlva sem tér vissza eredeti szintjére (Falenski és mtsai, 2009), összhangban a krónikus 

emberi epilepsziában kapott eredményeinkkel. A CB1 pozitív serkentő axon 

terminálisok eltűnéséhez azonban hozzájárulhatott a mohasejtek pusztulása is, mivel ez 

a sejttípus rendkívül érzékeny az idegrendszert érő káros behatásokra (Ratzliff és mtsai, 

2002). Mivel betegpopulációnkban a mohasejtek pusztulása jelentős mértékben csak a 

szklerotikus epilepsziás hippokampuszokban következett be, így e csoportban valóban 

hozzájárulhatott a CB1-tartalmú serkentő terminálisok számának csökkenéséhez. 

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a szklerotikus epilepsziás betegek gyrus 

dentatusában is jelentős mennyiségben éltek túl mohasejtek. A nem-szklerotikus 

epilepsziás mintákban egyáltalán nem volt megfigyelhető a mohasejtek számának 

csökkenése, összhangban más kutatócsoport eredményeivel (Blümcke és mtsai, 2000). 

A szklerotikus epilepsziás hippokampuszokban a CB1-pozitív serkentő axon 

terminálisok mennyiségének csökkenése mellett a CB1-negatív serkentő boutonok 

sűrűségében is találtunk szignifikáns változást. Ennek oka feltehetőleg az, hogy a CB1 

receptort nem expresszáló szemcsesejtek rekurrens axon kollaterálisai az epilepszia 

következtében sarjadzanak (Sutula és mtsai, 1989, Maglóczky, 2010). Összességében 
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tehát elmondhatjuk, hogy az epilepsziás gyrus dentatus belső molekuláris rétegében a 

túlélő mohasejtek axon terminálisaiból eltűnik a CB1 receptort, így a szinaptikus 

fékként funkcionáló CB1 receptor hiányában a serkentő sejtek sérült visszacsatoló 

hálózata fokozott hálózati ingerlékenységhez és rohamok kialakulásához vezethet. 

Vizsgálatainkban nem találtunk szignifikáns eltérést a CB1 immunpozitív 

GABAerg gátlósejtek számában a gyrus dentatus területén: ezen eredményeinket 

megerősítette más kutatócsoport is (Maglóczky és mtsai, 2010). A serkentő axon 

terminálisokkal szemben azonban a CB1 tartalmú GABAerg boutonok aránya, illetve 

sűrűsége nem változott meg a gyrus dentatus belső molekuláris rétegében. Mindez arra 

utal, hogy a különböző típusú GABAerg interneuronok szerepe eltérő lehet a túlzott 

hálózati aktivitás kialakulásában (Cossart és mtsai, 2005, Maglóczky és Freund, 2005, 

Freund és Katona, 2007). Meglepő módon azonban más munkacsoportok az előbbi 

kérdésben ellenkező eredményre jutottak (Maglóczky és mtsai, 2010, Bhaskaran és 

Smith, 2010). Maglóczky Zsófia és kollégái munkájuk során a gyrus dentatus 

molekuláris rétegében, tehát némileg eltérő anatómiai területet vizsgálva, a gátló 

terminálisokban található CB1 immunreaktivitás növekedését tapasztalták temporális 

lebenyi epilepsziás betegek esetében. Az eredményeinknek ellentmondó adatoknak 

számos oka lehetséges, de ezek közül a legvalószínűbb, hogy a CB1 receptor 

immuncitokémiai megjelölése eltérő antitesttel történt: saját kísérleteink során a 

felhasznált antitest glutamáterg és GABAerg, míg az idézett munka csak GABAerg 

terminálisokban található CB1 azonosítására képes, így az általunk használt antitest 

erősebb affinitású lehet. Ebben az esetben kísérletünk során az immunreakció már 

telítődhet a gátló terminálisokban, így itt a fehérje mennyiségének megváltozását már 

nem lehetséges kimutatni. Ugyanakkor lehetséges magyarázatként szolgálhat az is, hogy 

a serkentő és gátló terminálisokban található receptor epitópjának hozzáférése eltérő 

lehet. Szintén figyelembe kell venni, hogy a poliklonális antitestek számos különféle 

ellenanyag-molekulát tartalmazhatnak, amelyek szenzitivitása és specificitása eltérhet. 

Maglóczky Zsófia laboratóriumához hasonlóan Soltész Iván munkacsoportja szintén a 

GABAerg CB1 receptor mennyiségének növekedését tapasztalta láz-indukálta epilepszia 

esetében GABAerg specificitású CB1 antitest felhasználásával (Chen és mtsai, 2003, 

ellenkező eredményért ugyanakkor lásd Wyeth és mtsai, 2010). Kvantitatív 

sztereológiai módszerrel végzett vizsgálataink statisztikai analízise során a CB1-tartalmú 
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gátló terminálisok numerikus denzitása ugyan nem tárt fel szignifikáns eltérést a 

mintacsoportok között (p = 0,114), mégis megfigyelhető volt a szklerotikus mintákban 

egy növekedő trend a kontroll mintákhoz viszonyítva. Emiatt lehetséges, hogy nagyobb 

mintaszámmal sikerült volna szignifikáns különbséget feltárnunk a csoportok között. 

Mindezen faktorok együttes hatása már előidézhette kísérleteink ellenkező kimenetelét. 

 

8.4 A CB1 receptorral védett serkentő szinapszisok fiziológiás és 

patofiziológiás működése 
 

Az endokannabinoid szignalizáció túlzott szinaptikus aktivitás elleni 

védelmező funkciója a serkentő terminálisokon található CB1 receptorok aktiválásának 

köszönhető (Marsicano és mtsai, 2003, Monory és mtsai, 2006). Kvantitatív 

neuroanatómiai vizsgálatok igazolták, hogy mind a 2-AG szintézisét beindító I. típusú 

metabotropikus glutamát receptor mGluR5 (Lujan és mtsai, 1996), mind a 2-AG 

előállítását végző DGL-α (Katona és mtsai, 2006, Yoshida és mtsai, 2006) nem 

intraszinaptikusan, vagyis a posztszinaptikus denzitás (PSD) belsejében, hanem a PSD 

körül periszinaptikusan helyezkedik el, feltehetőleg Homer kötő motívumaiknak 

köszönhetően egymással összekapcsolva (Brakeman és mtsai, 1997, Jung és mtsai, 

2007). Mindez arra utal, hogy a serkentő szinapszisok funkcionálisan különböző 

részekre tagolódnak. A PSD tartalmazza azokat a neurotranszmitter receptorokat, 

amelyek a szinaptikus neurotranszmisszióban vesznek részt, míg a periszinaptikus 

szignalizációs rendszer képes lehet a túlcsorduló glutamát detektálására és a 2-AG 

közvetítette jelátvitel megindítására (29. ábra, A és B)(Katona és Freund, 2008). Mivel a 

2-AG a hippokampális neuronok serkentő terminálisaiban képes gátolni a glutamát 

felszabadulást (Straiker és Mackie, 2005, Bhaskaran és Smith, 2010), így ez a negatív 

visszacsatolással működő jelátviteli út szinaptikus biztosítékként szolgálhat, és 

szabályozhatja a hálózati serkenthetőséget túlzott aktivitással járó folyamatokban 

(Katona és Freund, 2008). A 2-AG a folyamat során a szinapszisban retrográd haladva 

aktiválja a preszinaptikus CB1 receptort, így csökkentve a további neurotranszmitter 

ürülést (29. ábra, C). A temporális lebenyi epilepsziában szenvedő betegek 

hippokampuszában azonban a CB1 receptor hiányában ez a védekező rendszer nem 
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tudja kifejteni hatását (29. ábra, D), így vezetve megnövekedett serkenthetőséghez és 

sejtkárosodáshoz. 

A túlzott mértékű szinaptikus aktivitás kivédésében a CB1 kannabinoid 

receptor mellett a 2-AG által közvetített periszinaptikus szignalizáció szinte minden 

elemének elengedhetetlen szerepe van. A periszinaptikusan elhelyezkedő mGluR5 

receptor képes érzékelni a szinaptikus résen túlcsorduló glutamátot és a 2-AG 

szintézisének folyamatát megindítani. Érdekes módon mennyisége status epilepticust 

 

 
29. ábra A periszinaptikus szignalizációs rendszer normális és patológiás működése a serkentő 

szinapszisokban 
A, Fokozott preszinaptikus aktivitás esetében a kibocsájtott glutamát (GLU) túlcsordul a szinaptikus 
résen, és már nem csupán a posztszinaptikus denzitásban (PSD) található AMPA receptorokat, hanem a 
periszinaptikus mGluR5 receptort is aktiválja. 
B, Az aktivált mGluR5 receptor Gq/11 fehérje közvetítésével aktiválja a foszfolipáz C-β-t (PLC-β), amely a 
foszfatidil inozitol biszfoszfátot (PIP2) inozitol triszfoszfátra (IP3) és diacil-glicerinre (DAG) hasítja. 
Végül a DAG DGL-α katalizált hasításával jön létre a 2-AG. A periszinaptikus rendszerben (PSM) 
található fehérjekomplexet a Homer állványfehérje tartja egyben. 
C, A posztszinaptikus eredetű 2-AG retrográd haladva a szinaptikus résben eljut a preszinaptikus CB1 
kannabinoid receptorhoz. Kötésével, a Gi fehérjekomplex βγ alegységének feszültségfüggő 
kálciumcsatornát gátló hatása révén, kiváltja a neurotranszmitter kibocsájtás csökkenését. 
D, CB1 receptor hiányában a glutamát kibocsájtása nem csökkenthető az előbbi módon, így negatív 
visszacsatoló szabályozás híján könnyen alakulhat ki túlzott mértékű serkentés és csökkent rohamküszöb. 
Forrás: Katona és Freund, 2008, módosítva 
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vagy kindlinget követően lecsökken (Kirschstein és mtsai, 2007). Hasonlóképpen, az 

mGluR5 és a DGL-α fehérjék keresztkötését megvalósító Homer hosszú izoformájának 

is alacsonyabb lesz a szintje a serkentő szinapszisokban (Kirschstein és mtsai, 2007). A 

2-AG előállításában segédkező PLC-β1 gén hiánya esetén epilepsziás rohamok jelentek 

meg a génkiütött egerekben. (Kim és mtsai, 1997), valamint egy újszülött epilepsziás 

betegben a PLC-β1 gén funkcióképtelen mutációját találták meg (Kurian és mtsai, 

2010). Az mGluR5 hatását közvetítő Gq/G11 G-fehérjék kiütése esetén spontán rohamok 

alakultak ki, illetve az excitotoxicitás indukálta 2-AG kibocsájtás képessége károsodott, 

és ezek a génkiütött állatok fiatal korban pusztultak el (Wettschureck és mtsai, 2006). 

Az endokannabinoid rendszer blokkolása prokonvulzív hatással bír számos 

állatkísérleti epilepsziamodellben (Katona és Freund, 2008). Az elhízás elleni 

gyógyszerként hatásosnak bizonyult a CB1 receptor antagonista rimonabant (Van Gaal 

és mtsai, 2008), összhangban az állatkísérleti eredményekkel, egy évek óta 

rohammentes betegben a szedést követően epilepsziás rohamot váltott ki, így a 

rimonabant alkalmazása epilepsziás betegekben jelentős kockázattal járhat (Braakman 

és mtsai, 2009). Ennek ellenére a CB1 antagonista hatásos lehet a láz indukálta 

epilepszia megelőzésére, mivel a gyógyszer jelenlétében lezajlott lázindukálta rohamot 

követően nem zajlanak le tartós változások a kísérleti állatok idegrendszerében, és így a 

serkenthetőség fokozódása bennük nem jelenik meg (Chen és mtsai, 2007). A CB1 

receptor agonistái állatkísérletek alapján igéretes antiepileptikumnak tűnnek, azonban a 

gyógyszerkutatások során mindenképp figyelembe kell venni, hogy a glutamáterg és 

GABAerg sejtek terminálisain található CB1 receptorokat érintő változások eltérőek 

(Marsicano és mtsai, 2003, Falenski és mtsai, 2007, Maglóczky és mtsai, 2010, illetve 

lásd az Eredmények fejezetben), így egyazon gyógyszer képes lehet ellentétes hatást 

kifejteni az ellenkező patofiziológiával bíró serkentő és gátló szinapszisokban. 

Irodalmi adatok alapján valószínűnek tűnik, hogy az endokannabinoid rendszer 

közvetítette retrográd jelátvitel farmakológiai szabályozása lehetséges terápiás 

megoldást jelenthet temporális lebenyi epilepsziában szenvedő betegek számára. 

Érdemes megemlíteni, hogy a CB1 receptort érintő változásokat olyan epilepsziás 

betegek hippokampuszában mutattuk ki, akik gyógyszerrezisztens temporális lebenyi 

epilepsziában szenvedtek: vagyis ezen betegek kezelése igényelné leginkább új 

gyógyszeres kezelések kifejlesztését. A 2-AG lebontóenzimének gátlása ugyan számos 
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terápiás lehetőséget biztosíthat (Saario és Laitinen, 2007), azonban ez mellékhatásokkal 

járhat, mivel a gátlószer in vivo beadása az endogén keletkezett 2-AG gátolt lebontása 

révén a Δ9-THC szinte minden jellegzetes viselkedési hatását kiváltotta kísérleti 

állatokban (Long és mtsai, 2009), és feltételezhető, hogy mivel az MGL elhelyezkedése 

a rágcsálókban és az emberben megegyezik, így az inhibitor beadása emberekben is 

hasonló pszichoaktív mellékhatásokkal bírhat. Emellett rágcsálókban az MGL gátlószer 

tartós alkalmazása meglepő következményekkel járt. A megemelkedett 2-AG szint 

következtében a CB1 receptor mennyisége erősen lecsökkent számos agyterületen, 

köztük a hippokampuszban (Schlosburg és mtsai, 2010), hasonlóan ahhoz, ahogy az 

emberi epilepsziás mintákban tapasztaltuk. Emellett kollaborátorunk személyes 

közléséből tudomásunkra jutott, hogy az MGL génkiütött állatokban is hasonló jelenség 

játszódik le: mindez pedig azt támasztja alá, hogy a 2-AG szint krónikus 

megemelkedése valóban képes a CB1 receptor expresszióját csökkenteni. Hasonló  

 
30. ábra Az ép és károsodott endokannabinoid rendszer hatása az epilepsziás rohamok 

kimenetelére 
Epilepsziás rohamok során glutamát, majd ennek hatására 2-AG szabadul fel a posztszinaptikus 
tüskékben, amely aktiválja a preszinaptikus CB1 receptorokat. Ennek következtében a további glutamát 
felszabadulás gátlódik, így a rohamküszöb csökken. Hipotézisünk szerint az epilepszia korai fázisában, 
vagyis ép negatív visszacsatolás esetében, a 2-AG még képes lehet a rohamok csillapítására a fent említett 
módon. Azonban a csökkent mennyiségű receptor már nem képes szinaptikus fék funkcióját ellátni, és 
valószínűbbé teheti a rohamok kialakulását, illetve súlyosbíthatja azok kimenetelét. A CB1 receptor 
mennyiségének csökkenését a túlzott 2-AG kibocsájtás is elősegítheti, melynek következtében a CB1 
receptor expressziója tartósan lecsökkenhet. 
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jelenségről számoltak be a CB1 természetes és mesterséges agonistáinak krónikus 

alkalmazása esetében is (Hsieh és mtsai, 1999, Breivogel és mtsai, 1999, Coutts és 

mtsai, 2001, Sim-Selley és mtsai, 2006, Wu és mtsai, 2008, Blair és mtsai, 2009). 

Emiatt lehetséges, hogy a gyógyszerrezisztens temporális lebenyi epilepsziás betegek 

esetében a visszatérő rohamok károsítják a neuroprotektív és antikonvulzív hatású 

endokannabinoid rendszert, és a CB1 receptor mennyiségének általunk tapasztalt 

csökkenése következménye lehet a receptor extrém mértékű stimulációjának, amelyet a 

rohamok következtében felszabaduló endokannabinoidok válthatnak ki. A receptor 

hiányában azonban a felszabaduló endokannabinoid többé nem képes antikonvulzív 

hatását kifejteni, így hozzájárulhat a rohamok gyakoribbá válásához, és megnyithatja az 

utat további patológiai elváltozások megjelenéséhez (30. ábra). 
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9. KÖVETKEZTETÉSEK 
 

Az emberi hippokampuszban végzett immuncitokémiai vizsgálataink során 

kimutattuk, hogy a 2-AG szintjét szabályozó DGL-α és MGL enzimek a serkentő 

szinapszis két oldalán poszt- illetve preszinaptikusan helyezkednek el. A humán CB1 

kannabinoid receptor preszinaptikus lokalizációjával együtt mindez azt támasztja alá, 

hogy a 2-AG a szinapszisban retrográd haladó hírvivő molekulaként szabályozza a 

neurotranszmitter-felszabadulást a humán hippokampuszban. Az endokannabinoid 

rendszer molekuláris elemeinek azonos szubcelluláris elhelyezkedése a rágcsáló és 

emberi szinapszisokban arra utal, hogy a 2-AG által közvetített retrográd 

endokannabinoid jelátvitel a serkentő szinapszisok ősi, evolúciósan konzervált 

jellemzője. Így ismereteink a rágcsálók endokannabinoid rendszerének funkcionális 

szerepéről feltehetőleg alkalmazhatók az emberi idegrendszerre is, modellként segítve 

az idegrendszert érintő patológiás elváltozások lehetséges jövőbeli kezelését. 

A temporális lebenyi epilepsziában szenvedő betegek hippokampuszának 

génexpressziós és elektronmikroszkópos kvantitatív vizsgálatai segítségével 

megmutattuk, hogy a CB1 kannabinoid receptor mennyisége, illetve a receptort 

tartalmazó glutamáterg axon terminálisok aránya lecsökken mind a nem-szklerotikus, 

mind a szklerotikus epilepsziás hippokampuszokban. Eredményeink arra utalnak, hogy 

a neuroprotektív és antikonvulzív hatású endokannabinoid jelátviteli útvonal sérült a 

gyógyszerrezisztens krónikus epilepsziában szenvedő betegek hippokampuszában. A 

retrográd szinaptikus endokannabinoid 2-AG szintjét szabályozó DGL-α enzim 

szintjében tapasztalt változás alátámasztja, hogy a serkentő terminálisokban található 

endokannabinoid rendszer által vezérelt szinaptikus visszacsatolás károsodása okozhatja 

a lecsökkent rohamküszöböt, valamint hozzájárulhat az idegsejtek fokozott 

excitotoxikus érzékenységéhez az epilepsziás betegekben. 
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10. ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Klinikai és kísérletes eredmények egyaránt igazolják, hogy a szinaptikus 

neurotranszmisszió szabályozására képes endokannabinoid rendszer számos neurológiai 

elváltozásban érintett. Az emberi agyban azonban az endokannabinoid szignalizáció 

molekuláris szerveződése még nagyrészt ismeretlen, ezért neuroanatómiai módszerekkel 

vizsgáltuk meg a rendszer molekuláris elemeinek szinaptikus eloszlását posztmortem 

emberi hippokampuszban. Immuncitokémiai vizsgálatok során megállapítottuk, hogy a 

CB1 receptor, a 2-AG előállítását végző diacil-glicerin lipáz α (DGL-α) és a 

lebontásáért felelős monoacil-glicerin lipáz (MGL) szemcsézett immunjele a humán 

hippokampusz rétegeinek megfelelően tűnt elő mindhárom molekula esetében. A DGL-

α immunfestés elektronmikroszkópos vizsgálata megmutatta, hogy az enzim a serkentő 

szinapszisok tüskefejeiben posztszinaptikusan található meg, a CB1 receptor és az MGL 

ellenben a preszinaptikus boutonokban helyezkedik el. Az emberi endokannabinoid 

rendszer molekuláris szerveződése tehát alátámasztja, hogy a 2-AG közvetítette 

jelátvitel a serkentő szinapszisok evolúciósan konzervált jellegzetessége, amely negatív 

visszacsatoló szereppel bírhat a szinapszisok fiziológiai működésében. 

Az endokannabinoid rendszer perturbációja epilepsziás rohamok kialakulásához 

vezet, aktiválása azonban képes a patológiás idegi serkenthetőség kivédésére. Ezért 

temporális lebeny eredetű epilepsziás és kontroll posztmortem emberi 

hippokampuszokban hasonlítottuk össze az endokannabinoid jelátvitel molekuláris 

elemeinek expresszióját az epilepszia hosszútávú reorganizációs hatásainak 

vizsgálatához. qPCR mérések segítségével megállapítottuk, hogy a CB1 receptor mRNS 

szintje lecsökkent az epilepsziás hippokampuszokban, és hasonló változást találtunk a 

DGL-α és kannabinoid receptor kötőfehérje (CRIP) 1a esetében is a szklerotikus 

epilepsziás hippokampuszokban. Nem változott meg azonban a CRIP1b, DGL-β, MGL 

és az anandamid szintjét szabályozó enzimek expressziója. Szintén lecsökkent a CB1 

immunreaktivitás sűrűsége az epilepsziás hippokampuszokban, és elekronmikroszkópos 

analízissel igazoltuk, hogy a változás a CB1-pozitív glutamáterg boutonokat érinti, a 

GABAerg axon terminálisokat azonban nem. Eredményeink arra utalnak, hogy az 

endokannabinoid rendszer károsodott az epilepsziás humán hippokampuszban, és ez a 

változás elősegítheti a hálózat megnövekedett kóros excitabilitásának előretörését.
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11. SUMMARY 
 

Clinical and experimental evidences demonstrate that endocannabinoid system is 

implicated in many neurological disorders by modulation of synaptic transmission. The 

molecular architecture of the endocannabinoid signaling machinery in the human brain 

remains elusive, therefore we investigated the synaptic distribution of its molecular 

elements in the postmortem human hippocampus using neuroanatomical approaches. 

Immunostaining for CB1 receptor, diacylglycerol lipase-α (DGL-α) and 

monoacylglycerol lipase (MGL) enzymes, responsible for synthesis and degradation of 

2-AG, respectively, highlighted the laminar organization of human hippocampus 

corresponding to glutamatergic pathways. At higher magnification, immunopositive 

puncta showing the localization of CB1, DGL-α or MGL were distributed throughout 

the neuropil. Electron microscopic analysis of DGL-α immunostaining revealed the 

accumulation of DGL-α in dendritic spine heads, however CB1 and MGL were enriched 

in axon terminals at the ultrastructural level. Thus, the molecular architecture of the 

endocannabinoid system indicates that 2-AG’s physiological role as a negative feed-

back signaling molecule is an evolutionarily conserved feature of excitatory synapses. 

Perturbation of the endocannabinoid system leads to development of epileptic 

seizures indicating that endocannabinoids are able to suppress pathologic neuronal 

excitability. To elucidate whether long-term reorganization of endocannabinoid 

signaling occurs in temporal lobe epileptic patients, we performed expression profiling 

in control post-mortem and epileptic human hippocampal tissue. qPCR measurements 

revealed that CB1 receptor mRNA was downregulated in epileptic hippocampi, and 

likewise, DGL-α and cannabinoid receptor-interacting protein-1a (CRIP1a) mRNA was 

decreased in sclerotic epileptic hippocampi. However, mRNA levels of CRIP1b, DGL-

β, MGL and enzymes responsible for anandamide synthesis and degradation were 

unaltered. Density of CB1 immunolabeling was also decreased in the epileptic 

hippocampus, where electron microscopic analysis revealed significant changes in the 

ratio of CB1-positive glutamatergic boutons, but not in CB1-positive GABAergic axon 

terminals. These findings show that molecular machinery of endocannabinoid system is 

impaired in the epileptic human hippocampus and imply that downregulation of CB1 

receptors may facilitate the deleterious effects of increased network excitability.
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14. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

Hálás köszönettel tartozom témavezetőmnek, Dr. Katona Istvánnak, aki mellett 

elsajátíthattam a tudományos kutatómunka elméleti és gyakorlati alapjait, és akinek 

segítsége és tanácsai nélkül e munka nem készülhetett volna el. Szeretnék köszönetet 

mondani Dr. Freund Tamásnak, aki lehetővé tette, hogy a Kísérleti Orvostudományi 

Kutatóintézetben végezhessem diákkörös és doktori kutatómunkámat, és támogatásaival 

segítette tudományos pályafutásom előmozdítását. Hálával tartozom Dr. Maglóczky 

Zsófiának, aki önzetlenül bocsájtotta rendelkezésemre a kísérleteimhez elengedhetetlen 

humán hippokampuszmintákat, és mindig volt egy szabad perce, ha nehézségeim 

támadtak kísérleteim során. 

Köszönettel tartozom ezenkívül a Molekuláris Neurobiológia laboratórium minden 

tagjának, akik lelkesedésükkel és jókedvükkel mindig biztosították az eredményes 

munkához szükséges jó hangulatot a laboratóriumban. Hálával tartozom Barna 

Lászlónak, Dudok Barnának, Dr. Christopher Henstridge-nek, Dr. Lele Zsoltnak, és Dr. 

Nyilas Ritának, hogy számtalan esetben nyújtottak értékes segítséget számomra 

szakmai kérdésekben, Goda Győzőnek, Dr. Horváth Eszternek, Iványi Katalinnak, 

Katona-Urbán Gabriellának, Lengyel Katalinnak, Pintér Balázsnak, Szépné Simon 

Emőkének és Tischler Erikának pedig az értékes asszisztensi segítséget szeretném 

megköszönni. 

Szintén szeretném megköszönni az MTA KOKI Celluláris és Hálózat-Neurobiológia 

osztályán dolgozó minden munkatársnak, hogy mindig nagy türelemmel és 

szakértelemmel segítettek a kutatás során felmerülő problémák megoldásában. Külön 

köszönettel tartozom Dr Acsády Lászlónak, Dr. Giber Kristófnak, Dr. Borhegyi 

Zsoltnak, Dr. Varga Viktornak, Dr. Nyíri Gábornak, Szabadits Eszternek és Cserép 

Csabának az együtt végzett értékes szakmai munkáért. Szakmai segítségükért és baráti 

tanácsaikért Dr. Hangya Balázsnak, Dr. Mátyás Ferencnek, Dr. Sümegi Máténak, Tóth 

Kingának és Tresóné Takács Virágnak is hálával tartozom. 

Szintén szeretném megköszönni Dr. Borostyánkői Zsoltnak, Dr. Palkovits Miklósnak és 

Dr. Sótonyi Péternek a kontroll hippokampuszmintákat, illetve Dr. Czirják Sándornak, 

Dr. Erőss Lorándnak, Dr. Halász Péternek és Dr. Vajda Jánosnak az epilepsziás 

hippokampuszmintákat. Hálával tartozom a rendelkezésemre bocsájtott antitestekért és 
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génkiütött állatért Sherry Shu-Jung Hu-nak, Masanobu Kano-nak, Ken Mackie-nek, 

Danielle Piomelli-nek és Masahiko Watanabe-nek. Mindezek nélkül kísérleteim 

elvégzése lehetetlen lett volna. 

Dr. Holderith Noémi házi opponensemnek köszönöm a dolgozathoz fűzött hasznos 

kritikai megjegyzéseit. 

Végül, de nem utolsósorban, családomnak és páromnak, Dr. Hernádi Gábornak 

szeretném megköszönni a tudományos munkához szükséges megértő türelmüket és 

feltétlen támogatásukat. 


