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BEVEZETÉS 
 

Az endokannabinoid rendszer molekuláris és anatómiai felépítése, 

valamint funkcionális jelentősége az idegrendszerben 
Már az ókortól kezdve ismert a vadkender növényben (Cannabis sativa) található kémiai 

anyagok, elsősorban a Δ9-tetrahidrokannabinol, viselkedésre gyakorolt és gyógyászati 

hatása, amelyet az idegrendszer sejtjein található CB1 kannabinoid receptor közvetít. Az 

endokannabinoidok a szervezet által előállított, a Δ9-tetrahidrokannabinolhoz hasonló 

szerkezetű endogén kannabinoid ligandok: a két legismertebb endokannabinoid az N-

arachidonil-etanolamin (anandamid) és a 2-arachidonil-glicerin (2-AG). 

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

Gi/o-kapcsolt csoportjába tartozik. A CB1 a központi idegrendszerben az egyik 

legnagyobb mennyiségben megtalálható G-fehérje kapcsolt receptor, amely a 

glutamáterg és GABAerg terminálisokon egyaránt megtalálható a rágcsálók számos 

agyterületét megvizsgálva. Preszinaptikus elhelyezkedése arra utal, hogy az 

endokannabinoid rendszer retrográd jelátvitelt valósíthat meg a szinapszisokban. 

Mivel az endokannabinoidok nem szinaptikus vezikulákban tárolódnak, hanem 

aktivitásfüggő módon keletkeznek a sejtek struktúrafunkciót is betöltő 

sejtmembránjának alkotóiból, ezért enzimatikus előállításuk és degradációjuk mértéke 

fokozott fontossággal bír. A 2-AG a diacil-glicerin másodlagos hírvivő molekulából 

keletkezik, amelyet az sn-1 specifikus diacil-glicerin lipáz (DGL) enzim végez. Két 

ismert izoformáját eltérő hosszúságú C-terminális szakasz jellemzi: a DGL-β elsősorban 

a fejlődő idegrendszerben és a májban expresszálódik, míg a DGL-α a felnőtt agyban 

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

felel. A 2-AG lebontását az idegrendszerben elsősorban a monoacil-glicerin lipáz 

(MGL) végzi, amely a 2-AG-t arachidonsavra és glicerinre hidrolizálja. 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 található meg, ellenben az MGL enzim, amely a 2-AG 

inaktiválását végzi, a CB1 receptorhoz hasonlóan preszinaptikusan, az axon 
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terminálisokban helyezkedik el. A másik legismertebb endokannabinoid, az anandamid 

előállítását a preszinaptikus N-acil-foszfatidil-etanolamin-hidrolizáló foszfolipáz D 

(NAPE-PLD) enzim végzi, lebontásáért pedig a posztszinaptikus zsírsavamid-hidroláz 

(FAAH) felel. Elhelyezkedésük azt támasztja alá, hogy az anandamid nem retrográd, 

hanem anterográd vagy intracelluláris jelátviteli anyagként funkcionálhat. 

Az idegsejtek aktivitása szempontjából az egyik legfontosabb CB1 közvetített élettani 

jelenség, hogy az aktivált G-fehérje βγ alegysége a kálciumcsatornák 

áteresztőképességét képes befolyásolni, amelynek következtében a serkentő vagy gátló 

neurotranszmitterek ürülése CB1-függő módon csökken. Mindez arra utal, hogy az 

endokannabinoid rendszer különösen nagy jelentőséggel bírhat fokozott aktivitással járó 

idegrendszeri folyamatok megfékezésében. A 2-AG szintjének szabályozásával valóban 

befolyásolható a szinaptikus neurotranszmisszió, ami azt mutatja, hogy a CB1 

kannabinoid receptor endogén ligandja, vagyis a retrográd jelátvitel közvetítője a 2-AG 

lehet. 

 

Az epilepszia 
Az epilepszia az egyik legelterjedtebb és legrégebben felismert krónikus idegrendszeri 

megbetegedés, amelyben a humán populáció mintegy 1%-a érintett. A betegség olyan 

spontán megjelenő, ismétlődő rohamokkal járó krónikus patofiziológiás elváltozás, 

amely változatos etiológiával jellemezhető. Az epilepsziás betegek kezelése során 

elsődlegesen gyógyszeres módon igyekeznek megszűntetni az ismétlődő rohamokat. 

Gyakori jelenség azonban, hogy 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. Azon 

gyógyszerrezisztens epilepsziás betegeknél, ahol az epilepszia pontosan körülhatárolt 

fókusszal rendelkezik, az epileptogén fókuszterület sebészeti eltávolítása hozhat 

eredményt. 

Az egyszerű vagy komplex parciális szindrómás epilepsziák közé sorolható a temporális 

lebeny eredetű epilepszia, amely az egyik leggyakoribb felnőttkori epilepsziatípus. A 

rohamok indításáért felelős epileptogén terület leggyakrabban a hippokampuszban 

található. A temporális lebenyi epilepszia rendkívül gyógyszerrezisztens, azonban az 

epileptogén terület műtéti eltávolításával gyakran sikeresen kezelhető. 
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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. A 

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

években mutatták meg kísérleti körülmények között. 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. Így a retrográd endokannabinoid jelátvitel 

aktiválása kulcsfontosságú lehet fokozott preszinaptikus aktivitással járó rohamok 

csillapításában. Általánosságban elmondható, hogy a CB1 agonisták és a természetes 

ligandok antiepileptikus hatásúak, míg a CB1 antagonistái epilepsziás rohamokat 

váltanak ki. Emellett roham hatására endokannabinoid szintézis történik az agyban, 

valamint ezen anyagok jelenlétének hatása van az állatot ért trauma kimenetelére. A 

kannabinoid receptor expressziója is megváltozhat a rohamok következtében, azonban 

az eredmények erről ellentmondásosak, részben a serkentő és gátló terminálisokat ért 

változások elkülönítésének hiánya miatt. 
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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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ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 
 

Humán szövetminták 
Kísérleteink során kontroll és epilepsziás humán hippokampuszokat vizsgáltunk meg. A 

kontroll alanyoknak nem idegrendszeri betegség okozta halálát. 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. Munkánk során a következő 

két fő típust választottunk ki vizsgálatainkhoz: a nem-szklerotikus mintákban a CA1 

régióban csak minimális piramissejt-pusztulás figyelhető meg, a szklerotikus mintákban 

ugyanakkor a CA1 régió erősen zsugorodott és atrófikus volt a piramissejtek mintegy 

90%-ának eltűnése miatt. 

 

Egér szövetminták 
A qPCR kísérletek során CD1 törzsből származó egereket használtunk. Az első 

csoportot alkotó kontroll állatokat az altatást követően azonnal megöltük, és olyan 

állatokkal hasonlítottuk össze, amelyeket 4 órás posztmortem időnek vagy 4 órás 

anesztéziának tettünk ki. A DGL-α antitest specificitásának ellenőrzéséhez DGL-α 

génkiütött és vad típusú állatokat használtunk, amelyeket Prof. Masanobu Kano 

bocsájtott rendelkezésünkre. A fluoreszcens immuncitokémiai reakciót C57BL/6H 

törzsből származó egéren végeztünk, amelyeket szívükön keresztül 4%-os 

paraformaldehiddel perfundáltuk. 

 

A kvantitatív valós idejű polimeráz láncreakció 
A qPCR reakció során megvizsgált hippokampális szövetmintákból totál RNS mintát 

izoláltunk, majd cDNS mintákat állítottuk elő reverz transzkripcióval. A vizsgált gének 

expressziós szintjét kvantitatív valós idejű PCR reakcióval határoztuk meg. A reakció 

specifikusságának vizsgálata olvadási görbe analízissel, amplifikált fragmentek 

gélelektroforetikus vizsgálatával és szekvenálásával történt. A vizsgált gének 

expressziós szintjét két különböző referencia gén expressziós szintjével összevetve 

normalizáltuk. A különböző kísérleti csoportok génexpresszióját a Pfaffl-módszerrel 
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hasonlítottuk össze, és az adatok statisztikai analízisét a REST program segítségével 

végeztük el. 

 

Immuncitokémia 

Az immunfestésekhez a szövetblokkokból 60μm vékony metszeteket vágtunk, majd 

azokat blokkolást követően a kívánt antitestben inkubáltuk. Ezt követően a primer 

antitestet előállító állat ellen termeltetett IgG szekunder antitesttel, majd avidin-biotin-

peroxidáz enzim komplexszel inkubáltuk a metszeteket, és DAB kromogén 

felhasználásával tettük láthatóvá a vizsgált fehérje lokalizációját. Az ozmium- és 

uranilkezelést követően a metszeteket felszálló alkoholsorban dehidráltuk, és 

műgyantába ágyaztuk be. A fluoreszcens immunfestések során a metszeteket 

fluoreszcens molekulákkal jelölt szekunder antitestekben inkubáltuk, és a fluoreszcens 

jelet A1R konfokális rendszerrel felszerelt Nikon Eclipse Ti-E inverz mikroszkóp 

segítségével detektáltuk. 

 

Kvantitatív elektronmikroszkópos analízis 

A DGL-α ellen termelt antitest specificitásának meghatározásához az antitesttel 

megfestett vad típusú és génkiütött egerek hippokampuszának CA1 radiatum rétegéből 

elektronmikroszkópos analízist végeztünk. A szövetmintát átágyaztuk, lemetszettük, és 

a metszeteket Formvar hártyával borított réz gridekre vettük fel, majd ólomcitráttal 

kontrasztoztuk. Az elektronmikroszkópos képeket 20000x nagyításon készítettük el 

Hitachi 7100 elektronmikroszkóppal. 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. 

A hasonlóan előállított és lefényképezett ultravékony humán sorozatmetszeteken 

végzett analízis során a fizikai diszektor sztereológiai módszert alkalmaztunk, és ehhez 

az egyes CB1 immunjelölt metszetek dorzális gyrus dentatusának belső molekuláris 

rétegéből ágyaztunk át. A kiválasztott számolási képmezőben az aszimmetrikus és 

szimmetrikus szinapszisokat formáló CB1 pozitív és negatív axon terminálisokat 

számoltuk meg. 
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EREDMÉNYEK 
 

A 2-AG közvetítette jelátvitel molekuláris elemeinek fény- és 

elektronmikroszkópos eloszlása a humán hippokampuszban 
 

A DGL-α enzim elleni antitest specificitásának igazolása 

A 2-AG legfontosabb szintetizálóenzime, a DGL-α elhelyezkedésének 

megállapításához ellenőriztük a kísérletekben felhasznált DGL-α antitest specificitását 

vad típusú és DGL-α génkiütött állatokban. A vad típusú állatokban elvégzett DGL-α 

immunreakció során a hippokampusz különböző rétegeinek megfelelő erős 

immuncitokémiai jel vált láthatóvá. A CA1 régió radiatum rétegét nagyobb nagyításon 

megvizsgálva sűrű szemcsés mintázatú immunreaktivitás tűnt elő, a DGL-α génkiütött 

állatokban azonban az immunreaktivitás teljesen hiányzott. A radiatum réteg 

elektronmikroszkópos analízise során a vad típusú állatokban a DAB immunjel az 

aszimmetrikus szinapszist fogadó dendritikus tüskefejek 24%-ában volt megtalálható, 

ezzel szemben a DGL-α hiányában csak jelentéktelen mennyiségű (1%) DGL-α 

immunreakciót találtunk. 

 

A 2-AG metabolizmusáért felelős enzimek regionális eloszlása az egér és az ember 

hippokampuszában 

Kis nagyításon megfigyelhető volt, hogy a specifikus DGL-α antitesttel elvégzett 

immunfluoreszcens reakció során a fluoreszcens jel nem egyenletes eloszlásban, hanem 

a rétegeknek megfelelően jelent meg a hippokampusz CA1-CA3 régióiban és a gyrus 

dentatusban egyaránt, mind az egér, mind az emberi hippokampuszban. 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. Az egér hippokampuszában a 

két különböző antitest szinte azonos regionális immunfluoreszcens jelet adott. Az 

emberi hippokampuszok immunfluoreszcens MGL jelölődése, az egérben 

tapasztaltakhoz hasonlóan, szintén kirajzolta a hippokampusz serkentő 

pályarendszerének megfelelő rétegeit. 
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A 2-AG-t termelő DGL-α enzim eloszlása humán hippokampuszban 

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. A hippokampusz CA1 

radiatum rétegében az immunpozitív szemcsék a piramissejtek immunnegatív apikális 

dendritjeinek felszínén helyezkedtek el, és hasonlóképp, a gyrus dentatus 

szemcsesejtjeinek dendritjei sem tartalmaztak DGL-α immunreakciót, azonban az 

immunnegatív dendriteket DGL-α-immunpozitív szemcsék vették körül. 

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 és a 

gyrus dentatus belső molekuláris rétegében. Az immunreakció végtermékeként 

keletkezett elektrondenz DAB csapadék a dendritikus tüskefejekben helyezkedett el, 

összhangban a rágcsálók hippokampuszában találtakkal. 

 

A 2-AG lebontásáért felelős MGL enzim eloszlása a humán hippokampuszban 

Az MGL festés, a DGL-α immunreaktivitáshoz hasonlóan, a humán hippokampusz 

lamináris szerkezetének megfelelően jelent meg. 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. 

Ezután arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az MGL-immunpozitív szemcsék mely 

szubcelluláris kompartmentumban találhatóak meg. Az MGL-immunreaktivitás az 

aszimmetrikus, vagyis feltehetőleg serkentő szinapszisokat adó preszinaptikus axon 

terminálisokban volt jelen a CA1 radiatum és a gyrus dentatus molekuláris rétegében. 

Az axon terminálisokon belül a DAB csapadék elsősorban a szinaptikus vezikulákhoz, 

illetve a szinapszishoz közel volt megtalálható. Eredményeink összhangban vannak a 

rágcsálók hippokampuszában találtakkal, miszerint az MGL elsősorban a serkentő 

szinapszist adó axon terminálisokban helyezkedik el. 
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A CB1 kannabinoid receptor 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. A humán hippokampuszokon elvégzett immunreakció eredményeképp 

nagyon hasonló mintázatot kaptunk, mint a korábban rágcsálókban publikált 

immunfestések esetében látható. A hippokampusz egész területén megfigyelhető volt a 

CB1 immunopozitív reakciótermék, amelynek eloszlása követte a hippokampusz réteges 

szerkezetét. A hippokampusz egész területén elszórva CB1 immunpozitív GABAerg 

interneuronokat találtunk. 

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 korábbiakban 

már leírt GABAerg boutonok mellett a glutamáterg axon terminálisok is tartalmaznak 

CB1 receptort a humán gyrus dentatus belső molekuláris rétegében. A szimmetrikus 

szinapszist formáló axon terminálisok általában erősebb immunpozitivitást mutattak, 

mint az aszimmetrikus szinapszishoz kapcsolódók. 

 

Az endokannabinoid rendszer elemeiben bekövetkezett változások 

humán temporális lebenyi epilepsziás hippokampuszban 
 

A CB1 kannabinoid receptor expressziós szintje lecsökkent az epilepsziás humán 

hippokampuszokban 

Kvantitatív valós idejű PCR mérésekkel megállapítottuk, hogy a CB1 kannabinoid 

receptor mRNS szintje a kontroll hippokampuszokkal összevetve erősen lecsökkent az 

epilepsziás mintákban: a nem-szklerotikus epilepsziás hippokampuszokban a CB1 

mRNS szintje 37,1%-ra illetve 46,5%-ra csökkent, β-aktinra (p < 0,01), illetve 

GAPDH-ra (p = 0,032) normalizálva. Hasonlóképpen, a szklerotikus epilepsziás 

hippokampuszok CB1 mRNS szintje 28,9%-ra illetve 30,1%-ra csökkent le, β-aktinra (p 

< 0,001), illetve GAPDH-ra (p < 0,01) normalizálva. 

 

 

12 
 



A posztmortem idő és az anesztézia hatása a CB1 receptor mRNS szintjére 

Az epilepsziás és kontroll hippokampuszok az eltávolításukat megelőzően eltérő 

kezelésen mentek keresztül, amelyek hatására szintén bekövetkezhetett expressziós 

változás. A posztmortem idő és a hosszan fenntartott anesztézia génexpresszióra való 

hatását állatmodelleken vizsgáltuk meg. A négy órás posztmortem idő és a négy órás 

anesztézia sem befolyásolta a CB1 receptor expresszióját, vagyis ezek a hatások az 

emberi hippokampuszban sem lehetnek jelentős befolyással a CB1 expressziójára. 

 

A CRIP1 expressziós szintje epilepsziás humán hippokampuszmintákban 

qPCR mérések segítségével megállapítottuk, hogy a szklerotikus epilepsziás 

hippokampuszban a CRIP1a mRNS szintje szignifikánsan lecsökkent 69,6%-ra és 

68,2%-ra β-aktinra (p = 0,026), illetve GAPDH-ra (p = 0,016) normalizálva. A nem-

szklerotikus epilepsziás hippokampuszokban a CRIP1a mRNS szintje nem változott 

meg, és hasonlóképpen, a CRIP1b splice variáns nem mutatott szignifikáns expressziós 

szint változást sem a nem-szklerotikus, sem a szklerotikus epilepsziás 

hippokampuszokban. 

 

Az endokannabinoidok szintjét szabályozó enzimek expressziós szintje az 

epilepsziás mintákban 

Elsőként a 2-AG szintjét szabályozó enzimek expressziós szintjét vizsgáltuk meg. A 

szklerotikus epilepsziás hippokampuszban a DGL-α szintetizáló enzim mRNS szintje 

szignifikánsan lecsökkent 44,6%-ra és 37,9%-ra β-aktinra (p = 0,028), illetve GAPDH-

ra (p = 0,037) normalizálva. A nem-szklerotikus epilepsziás hippokampuszokban 

viszont a DGL-α mRNS szintje nem változott meg szignifikánsan. A szintetizáló DGL-

β és a lebontó MGL enzimek expressziós szintje szintén nem mutatott változást egyik 

epilepsziás vizsgálati csoportban sem. 

Ezt követően az anandamid szintjét szabályozó enzimek expressziós szintjét határoztuk 

meg: méréseink szerint sem az anandamid előállítását végző NAPE-PLD, sem a 

lebontásáért felelős FAAH enzimek génexpressziós szintje nem változott meg az 

epilepsziás humán hippokampusz mintákban. 
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A CB1 receptor immunreaktivitása lecsökkent az epilepsziás hippokampuszokban 

Immunreakciót elvégezve lehetőségünk nyílt arra, hogy megállapítsuk, hogy a CB1 

receptor mRNS szintjében talált változások fehérje szinten is megvalósulnak-e. A 

kontroll posztmortem hippokampuszokkal összehasonlítva a CB1 immunfestés erőssége 

lecsökkent a nem-szklerotikus és szklerotikus epilepsziás hippokampuszokban. 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, mégpedig a kisebb méretű, feltehetően glutamáterg 

serkentő terminálisok esetében. 

 

A CB1-pozitív serkentő axon terminálisok aránya lecsökkent az epilepsziás 

hippokampuszok gyrus dentatusának belső molekuláris rétegében 

Vizsgálatainkhoz elektronmikroszkópos képeket készítettünk a belső molekuláris réteg 

területén, majd a képeket sztereológiai módszerrel analizáltuk. Az analízis során a gyrus 

dentatus belső molekuláris rétegében található CB1-pozitív és negatív glutamáterg axon 

terminálisok becsült numerikus denzitását határoztuk meg. 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 szignifikánsan lecsökkent (p < 

0,001). 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 (p < 0,001). 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, és a kontroll és szklerotikus epilepsziás csoport esetében ez az 

eltérés szignifikánsnak bizonyult (p = 0,037). 

A CB1-pozitív gátló axon terminálisok aránya, a CB1-pozitív és negatív szimmetrikus 

gátló axon terminálisok becsült numerikus denzitása azonban nem változott meg a 

csoportok között szignifikánsan. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Immunhisztokémiai kísérleteink fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatával 

megállapítottuk az endokannabinoid rendszer molekuláris elemeinek pontos anatómiai 

elhelyezkedését az emberi hippokampuszban, 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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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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