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Bevezetés 

Az idegi aktiválódás és az ezt kísérő véráramlás változás a központi idegrendszer 

területén még nem minden részletében megismert élettani folyamat. Az idegsejt 

aktiválódását követő áramlási változás létrejöttét activation-flow vagy neurovascularis 

coupling-nak nevezi a szakirodalom. Ezt az élettani változást legkorábban Roy és 

Sherrington magyarázta 1890-ben, mikor megfogalmazták az ún. metabolikus elméletet. 

A több mint 100 éves metabolikus hipotézis nem képes teljesen megmagyarázni az 

activation-flow couplingot, különösen nem ad választ a megfigyelt változások 

dinamikájára.  

Noha az activation-flow coupling alapvető mechanizmusai mind a mai napig 

ellentmondásosak, éppen ezt a jelenséget használja ki a modern funkcionális 

neuroradiológia. 

Az idegi aktiválódás modellezésére számos mód kínálkozik, a legnagyobb irodalma a 

nem-fájdalmas inger okozta áramlásváltozásoknak és ezek lehetséges szabályozó 

mechanizmusainak van. A fájdalominger okozta áramlásváltozások kutatása során a 

fájdalominger által kiváltott szisztémás reakciók megnehezítik a kísérleti eredmények 

interpretálását, így erről a témáról viszonylag kevés adat áll rendelkezésünkre. 

Kutatócsoportunk a fájdalmas ingerlés regionális agyi véráramlásra és az agyi 

vértérfogatra gyakorolt hatását vizsgálta altatott állaton. 

 

Kísérleteim során a következő konkrét kérdésekre kerestem a választ: 

1. Milyen regionális agyi véráramlásváltozásokat hoz létre a perifériás, 

szomatoszenzoros ideg (n. ischiadicus) afferens C-rostjainak fájdalmas 

paraméterekkel történő ingerlése a szenzoros cortexben, a thalamusban, illetve a 

hypothalamusban? 

2. Milyen szerepe van, az ingerlés okozta regionális agyi véráramlás változások 

kiváltásában egyes vazoaktív kémiai anyagoknak: a nitrogén monoxid 



 3

szabadgyököknek, a K+ ionoknak, a prosztaglandinoknak, és az endogén opioid 

peptideknek? 

3. A fenti változások mennyiben függenek össze az ingerlést követő szimpatikus 

aktivitás fokozódás szisztémás keringési hatásaival? 

4. Milyen hatással van a szomatikus C-rost ingerlés a teljes agyi vértérfogatra, és 

milyen szerepet játszik e hatásban az L-arginin-NO rendszer? 

Metodika 

Műtéttan 

A fenti kérdések megválaszolására hím Wistar patkányokat (350-450 g) választottunk 

kísérleti alanyként. A narkózist követően az állatokat relaxáltuk pancuronium bromiddal 

(2,0 mg/tskg iv.), majd gépi lélegeztetést alkalmaztunk normál levegővel kevert 

oxigénnel. Az anesztézia mélységét a kísérlet folyamán a cornea-reflex és cutan 

reflexek segítségével monitoroztuk, iv. urethane adására került sor, amennyiben azt az 

anesztézia mélysége megkívánta. Mindkét oldali artéria femoralisba kanült helyeztünk, 

folyamatos invazív vérnyomásmérés és időszakos artériás vérgáz analízis céljából. Az 

invazív, folyamatos vérnyomásmérés eredményeit polygraphon, mind on-line személyi 

számítógépen regisztráltuk. Az egyik oldali femoralis vénát is kanüláltuk, ezen keresztül 

történt a vizsgált gyógyszerek beadása. Az állat maghőmérsékletét rektális hőmérő 

segítségével regisztráltuk, és folyamatosan 37-37,5°C között tartottuk melegítő párna 

segítségével. Az artériás pH és vérgáz értékeket (pCO2 és pO2) a kísérlet folyamán a 

normális, élettani tartományban tartottuk. 

Az állat fejét stereotaxiás keretben rögzítettük, majd elektromos kés segítségével a 

calvariát szabaddá tettük. A regionális áramlásmérést két módszerrel, a laser-Doppler 

elven működő tű alakú áramlásmérő fejjel és H2 gáz clereance módszerhez alkalmazott 

100μm átmérőjű szigetelt Platina elektróddal végeztük.  

Kísérleteinkben a regionális agyi véráramlás mérése mellett a globális agyi vértérfogat 

szintén jelentős szerepet kapott. Az agyi vértérfogat mérése egy viszonylag olcsó, 

megbízható és nagy pontosságú módszerrel, a fotoelektromos módszerrel történt. 
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Tomita és munkatársai a fotoelektromos módszert az 1970-es években fejlesztette ki, 

melyet Sándor Péter 1986-ban adaptált patkányok vizsgálatára. Saját kísérleteinkben mi 

ez utóbbi, Sándor által módosított mérési módszert használtuk. 

A mérési összeállítás egy 548 nm-es hullámhosszú tartomány köré szűrt fényt emittáló 

mikrolámpából, és egy fotódiódából áll. A lámpát a koponya hátsó részén nyitott 

nyíláson keresztül vezetjük a két hemispherium közé, a diódát az arcus zygomaticusra 

rögzítjük. A módszer alapja a Lambert-Beer törvény, mely szerint egy adott fény 

intenzitása egy közegen áthaladva a következő törvényszerűség szerint csökken  

A mérés kezdetén egy ún. on-off kalibráció történik fiziológiás körülmények között. Ez 

a lámpa ki és bekapcsolt állapota közötti fényintenzitás-különbség meghatározását 

jelenti. Ezután a lámpát bekapcsolt állapotban tartva a fotódiódán mért jelintenzitás 

folyamatos „vörösvértest-massza” mérést tesz lehetővé, mely alapján a CBV 

kiszámítható.  

A módszerrel mért eredmények jól korrelálnak a radioaktív izotópot, mint tracert 

használó módszerekkel kapott adatokkal. Az újdonsága a metódusnak, hogy jóval 

olcsóbb, nem igényel speciális felszereltséget a mikrolámpán kívül, és igen dinamikus, 

bármely időpillanatban képes felvilágosítást nyújtani az agyi vértérfogatról. 

Alkalmazott fájdalommodell 

A fájdalominger modellezésére a nervus ischiadicus elektromos ingerlését választottuk. 

Ehhez az egyik oldali nervus ischiadicust preparáltuk szabaddá, majd transszekció után 

bipoláris ingerlő elektródra helyeztük a centrális részt. Az ideget a kiszáradás ellen 

paraffin olajjal védtük a kísérlet ideje alatt. A fájdalmas stimulusok generálásához S44 

ingerlőt alkalmaztunk, 30V, 5Hz és 0,5ms-os négyszögimpulzussal. Hasonló 

paraméterekkel történő ingerlést alkalmaztak mások is a fájdalominger okozta 

idegrendszeri aktiváció modellezése során. Az ingerlés 2 perc időtartamú volt, ugyanis 

ez az időintervallum nem okoz szervkárosodást, így az ingerlés ismételhetővé válik, de 

elég hosszú ahhoz, hogy a szisztémás kardiovaszkuláris hatások kialakuljanak és 

állandósuljanak. Néhány esetben alkalmaztunk nem-fájdalmas ingerlést is, ekkor az 

ingerlési paraméterek: 0,2V, 5Hz, 0,5 ms voltak. 
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Gyógyszeradagolás  

A kísérletek során több, az „activation-flow couplingban” gyaníthatóan szereppel bíró 

vazoaktív anyag szerepét vizsgáltuk, specifikus gátlószerek adása segítségével. 

Az L-arginine-NO rendszert 30mg/tskg intravénásan adott L-ω-nitro-L-arginin 

metilészterrel (L-NAME) vizsgáltuk, mely a NOS szelektív inhibitora, ebben a dózisban 

hatásának maximumát fejti ki. 

A ciklo-oxigenáz enzim (COX) gátlószerei közül az indometacint alkalmaztuk 

intracerebroventricularisan. 

Az endogén opioid rendszer vizsgálatához naloxont alkalmaztunk 30μg dózisban 

szintén intracerebroventricularisan. 

A K+ csatornák szerepének tisztázása céljából K+ csatornablokkolóként glibencamidot 

alkalmaztunk intravénásan 10μg dózisban, intracerebroventricularisan. 

A fájdalominger okozta szimpatikus idegrendszeri aktiválódás hatásainak vizsgálatához 

α receptor bénítóként phenoxibenzamint alkalmaztunk 50μg dózisban, 

intracerebroventricularisan, míg β receptor bénításhoz propanololt, 10μg dózisban, 

szintén intracerebroventricularisan. 

A vizsgálni kívánt agyi régióba az áramlásmérő LD-probe-ot vagy H2 elektródot fúrt 

lyukon keresztül micromanipulator segítségével pozícionáltuk. 

Az egyes vizsgált régiók koordinátái: 

-szenzoros cortex: 1,5mm hátra és 2,0mm laterálisan a bregmától, az intakt dura mater 

felületén 

-thalamus: 3,0mm hátra és 1,mm laterálisan a bregmától, 5,5mm mélyen az 

agyfelszíntől (nucleus ventromedialis) 

-hypothalamus:1,5mm hátra és 1,5mm laterálisan a bregmától és 1mm-re a 

koponyalaptól  

A koordinátákat a Paxinos és Watson által szerkesztett stereotaxiás atlasz alapján 

határoztuk meg. Az agyi vértérfogat mérése csak a hidrogén polarographiás méréssel 

szinkron történt, abban az esetben, ha nem történt intracerebroventricularis 

gyógyszeradás. 
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Kísérleti protokoll 

A standard sebészi preparálást követően az állat 10-15 percet nyugalmi, steady-state 

körülmények között töltött, majd kalibrálás után véráramlás- és vértérfogatmérés 

történt. A fájdalominger kiváltását a nervus ischiadicus 2 perc időtartamú ingerlésével 

(30V, 5 Hz, 0,5ms) értük el. Ezen időszak alatt rögzítettük a regionális agyi véráramlást 

és az agyi vértérfogat értékeit, valamint szimultán mértük a kardiovaszkuláris 

paramétereket és a vérgáz értékeket is. Az ingerlés befejeztével kb. 20 perces nyugalmi 

időszak következett, amikor a szisztémás kardiovaszkuláris paraméterek a nyugalmi 

állapotba visszatértek, ekkor ismételtük meg újra az áramlás- és vértérfogatméréseket 

újra. 

Majd következett az alkalmazott gyógyszer adására, melyet vagy vénásan, vagy 

intracerebroventricularisan injektáltunk. Az intracerebroventricularis alkalmazáshoz a 

koponyacsonton, baloldalon a bregmától 0,6 mm-re hátra és 2,5 mm-re laterálisan fúrt 

lyukat készítettünk, melyen át egy 15mm hosszú polyethylene csövecskét helyeztünk az 

oldalkamrába és fixáltunk fogászati cementtel. A gyógyszereket ezen az úton 3,5-10μl 

mennyiségben, kb. 1 perc alatt adtuk be. 

A gyógyszerhatás kialakulása után, mely gyógyszertípusonként változó időpontban állt 

be, megismételtük a véráramlás és vértérfogatméréseket, majd ismételten 

fájdalomingert hoztunk létre a fentiekkel mindenben megegyező módon. A 

fájdalominger kiváltását követően 20 perccel ismét történt egy kontroll áramlás- és 

vértérfogat mérés. 

Annak kiküszöbölésére, hogy a talált áramlásváltozások a fájdalominger okozta 

szisztémás artériás középnyomás (MAP) emelkedés következményeként jönne létre, az 

állatok egy csoportjának gyors, homológ transzfúziót adtunk, mellyel a 

fájdalomingerhez hasonló nagyságú szisztémás vérnyomás-emelkedést értünk el. Az ez 

alatt mért áramlási értékeket a fájdalominger során kapott áramlási értékekkel 

hasonlítottuk össze. 

A kísérletsorozatok során az LD áramlásmérést szimultán az ingerléstől 

contralateralisan a szenzoros cortexben és a thalamus intralaminaris régiójában 

detektáltuk. A különböző gátlószerek, valamint a homológ vérkészítmény transzfúzióját 
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is ebben a kísérleti összeállításban alkalmaztuk. 

Másik kísérleti elrendezésünk fő célja az ingerlés okozta agyi vértérfogat 

változásának/állandóságának vizsgálata volt. Ehhez az ingerléshez képest contra és 

ipsilateralisan mértük a CBV-t és ezzel szimultán contralateralisan a thalamus vagy a 

hypothalamus regionális véráramlását mértük H2 gáz clearence módszerrel. Ebben a 

kísérleti elrendezésben az L-NAME hatását is ismételten vizsgáltuk. 

Annak érdekében, hogy ellenőrizzük az stimuláció-okozta neuronális aktiváció tényét, 

az állatok egy csoportjánál Fos-antigén kimutatására alkalmas immunhisztokémiai 

festést alkalmaztunk. A c-fos protooncogen a neuronokban depolarizációt követően 

expresszálódik, terméke a Fos fehérje immunhisztokémiai módszerekkel kimutatható az 

agyszövetben. A c-fos expresszió igen szenzitív és megbízható markere az ingerlést 

követő neuronális aktiválódásnak.  

Statisztikai analízis 

Az adatokat a mérés során analóg módon polygraphon és szimultán digitális 

módszerrel, on-line számítógép segítségével is rögzítettük. A regionális agyi véráramlás 

értékeke és ennek változásai a H2 clearence görbe meredekségéből, részint a LD 

görbéből került kiszámításra, elhanyagolva az ingerlés elején észlelhető spike-ot. Az 

ingerlés 2 perces plateau-ja során rögzített áramlási és vértérfogat paramétereket 

hasonlítottuk az ingerlés előtti értékekhez. A vérnyomás és szívfrekvencia értékeit 

hasonló módon hasonlítottuk össze. Az LD-áramlás mérés alatt, az ingerlés során nyert 

adatok az ingerlés előtti áramlás százalékában lettek kifejezve, a H2 clearence esetén a 

két abszolút értéket volt módunk összehasonlítani. A statisztikai analízis során részint a 

párosított Student t-tesztet, részint a két szempontú ANOVA-t alkalmaztuk, post hoc 

tesztként a Newman-Keuls-tesztet használva.  

 

Eredmények  

A C-fos expressziós vizsgálat során markáns C-fos pozitivitás volt észlelhető a 

fájdalomingernek kitett állatok cortexében és a thalamus intralaminaris magvaiban, míg 
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alig volt észlelhető mindez ingerlésnek nem kitett, kontroll állatokon, vagy a nem-

fájdalmas paraméterrel ingerelt állatok esetén.  

A C-rost ingerlés szisztémás hatásai és a regionális 

véráramlásra gyakorolt hatásai 

Az ingerlés okozta átlagos áramlás emelkedés 47±4% volt a cortexben, 44±3% a 

thalamusban LD áramlásmérés alapján, míg hidrogén gáz clearence mérés alapján 

0,67±0,1 ml/g/min-ről 1,32±03, ml/g/min-re nőtt a thalamusban (tBF) és 0,7±0,3 

ml/g/min-ről 1,03±0,3 ml/g/min-re változott a hypothalamusban (hBF).  

Mind a MAP, mind a HR szignifikánsan emelkedett az ingerlés során. A MAP 97±2 

Hgmm-ről 131+2 Hgmm-re emelkedett, míg a szívfrekvencia 511±5 bpm-ről 538±5 

bpm-re emelkedett. [1.Ábra] 

 

 
1. ábra: LD áramlásmérés során regisztrált áramlásfokozódás és a MAP és 

szívfrekvencia ingerlés-szinkron változásai. n=44, p<0,01 

 

Az artériás középnyomás és szívfrekvencia változások dinamikája hasonló a regionális 
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áramlásváltozásokéhoz. A két különböző metodikával történő kísérleti elrendezés 

lehetővé tette, hogy míg a cortexben és a thalamusban az áramlás dinamikáját (az 

áramlásváltozás mértékét detektáljuk) a LD-probe segítségével, addig a thalamusban és 

a hypothalamusban a H2 gáz clereance módszerrel az áramlás abszolút értékeit is 

detektálni tudtuk. A hypothalamus mediobasalis területén és a hypothalamusban mért 

áramlási értékeket mutatja az 2. ábra. 
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2. ábra Az ingerlés illetve az L-NAME okozta áramlásváltozás a hypothalamus és 

thalamus területén. Az ingerlés markáns, szignifikáns áramlásemelkedést hoz létre 

mindkét régióban p<0,005, melyet a NOS bénító L-NAME nem tud megakadályozni, 

csak mértékében csökkenteni. Ugyanakkor a NOS bénítása önmagában szignifikáns 

(p<0,05) áramláscsökkenést okozott mindkét régióban. 

 

A szomatikus afferens C-rost ingerlés alatt a PaO2, pCO2 és pH változatlan maradt, 

végig a normál, fiziológiás tartományban.  
 

Fájdalominger hatása az agyi vértérfogatra 

Az ingerlés okozta regionális áramlásváltozások mellett az agyi vértérfogat nem 

változott szignifikánsan sem ipsi sem contralateralisan. A szisztémás NOS-blokád az 

agyi vértérfogat steady-state értékét csökkentette ugyan szignifikánsan, (ipsilateralisan 

5,7 ± 1,3 vol% ról 4,58 ± 1,6 vol%-ra, p=0,017, n=6 és contralateralisan 5,05 ± 0,6 
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vol%ról 4,24 ± 0,9 vol%-ra, p=0,002, n=12) azonban az ingerlés L_NAME hatása alatt 

sem okozott szignifikáns alterációt a CBV-ben egyik oldalon sem. [3. ábra]. 
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3. Ábra. Az ingerlés nem okoz szignifikáns CBV változást egyik oldali hemispheriumban 

sem, és ez nem változik az L-arginine-NO rendszer kikapcsolását követően sem. 

Ugyanakkor az L-NAME szignifikánsan csökkenti p<0,05 a CBV steady-state értékét 

mindkét hemispheriumban. 

 

Nem fájdalmas ingerlés és a MAP-emelkedés hatása 

A nem fájdalmas inger okozta C-rost ingerlés (0,2V, 5Hz, 0,5ms) nem hozott létre 

szignifikáns áramlásváltozást sem a cortexben, sem a thalamusban méréseink szerint. A 

cBF -0,3±5,1%-kal (n=6), a tBF +0,2±3,0%-kal (n=6) változott a nyugalmi értékhez 

képest. 

 

Gyors intraarteriális homológ vértranszfúzióval az állatok egy csoportjában a fájdalmas 

ingerléshez hasonló mértékű (ΔMAP=35,7±3,8%) szisztémás véráramlás emelkedést 

produkáltunk (ΔMAP=30,7±5,5%). A transzfúzió-okozta szisztémás véráramlás 

emelkedés szignifikáns cBF emelkedéssel járt (ΔMAP=18,4±5,5%; n=8), jóllehet ennek 

mértéke nem érte el a fájdalominger okozta áramlásváltozás felét sem. Ezzel ellentétben 

a tBF nem változott szignifikánsan a transzfúzió következtében. (ΔMAP=2,6±3,0%; 

n=8).  
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A fájdalominger-okozta véráramlás- és vértérfogat-változás 

mediátorai 

 

A β-receptor bénító propanolol és a K+ csatorna blokkoló glibencamid szignifikánsan 

csökkentette a fájdalominger okozta áramlásfokozódást mind a cortexben, mind a 

thalamusban [8.ábra]. Propanolol adását követően a cBF-ben észlelhető 

áramlásnövekedés 14,3±4,6%-kal (n=8; p<0,001), a tBF emelkedés 12,2±5,1%-kal 

(n=8, p<0,05) csökkent. A glibencamid a fentiekhez hasonlóan szignifikánsan 

csökkentette mindkét regió áramlását, cBF 22,2±6,8%-kal (n=10 p<0,01), a tBF 

18,8±5,4%-kal (n=10 p<0,01) csökkent. [1. táblázat] 

Az L-NAME hatása régiónként különbözőnek bizonyult. A cortexben gyakorlatilag 

nem volt szignifikáns hatása az ingerlés okozta áramlásemelkedésre (-10,9±6,9%, n=6 

p=0,1), [8.ábra] míg a thalamusban a CBF az alkalmazott L-NAME kezelés után 0,42 ± 

0,2 ml/g/perc-ről 0,61 ± 0,2 ml/g/percre nőtt, azonban ez csak mintegy 50%-a az eredeti 

áramlásnövekedésnek (0,67±0,1 ml/g/percről 1,32 ± 0,3 ml/g/percre, p=0,0002, n=8). 

Ugyanígy a hypothalamusban a szisztémás NOS-blokád során az ingerlés 0,48 ± 0,2 

ml/g/percről 0,52 ± 0,3 ml/g/percre emelte a CBF-et, azonban ez jelentősen elmaradt a 

korábbi 0,70 ± 0,3 ml/g/percről 1,03 ± 0,3 ml/g/percre p=0.0007, n=6 történő 

emelkedéstől. [2.ábra] 

Az agyi vértérfogat vonatkozásában is vizsgáltuk az L-NAME kezelés hatását. A 

fájdalominger során észlelt vértérfogat állandóságot nem lehetett megszűntetni a 

szisztémás NOS-blokáddal egyik oldali hemispheriumban sem (ipsilateralisan 

5,68±1,42 vol%-ról 6,07±1,42 vol%-ra változott a vértérfogat (p=NS) ingerlés hatására, 

míg contralateralisan 5,02±0,6 vol%-ról 5,21±0,58 vol%-ra (p=NS). Ugyanez L_NAME 

hatás alatt ipsilateralisan 4,58 ± 1,6 vol%-ról 4,6 ± 1,3 vol%-ra nőtt (p=NS), míg 

contralateralisan 4,24 ± 0,9 vol%-ról, 4,4 ± 0,85 vol%-ra változott (p=NS).[3.ábra] 

Az indometacin, a naloxon és a phenoxybenzamin nem okozott szignifikáns változást az 

ingerlés-okozta áramlásnövekedésben egyik régióban sem. [1. táblázat] 
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Gátlószer ΔcBF ΔtBF n 

Propanolol -14,3±4,6 * -12,2±5,1% * 8 

Glibencamid -22,2±6,8% * -18,8±5,4 * 10 

L-NAME -10,9±6,2% NS -14,8±2,7% * 6 

Indometacin 6,7±7,3% NS -9,6±6,5% NS 6 

Naloxon 7,0±9,5% NS -1,0±4,4% NS 7 

Phenoxybenzamin 0,7±8,3% NS -0,8±8,2% NS 7 

1. táblázat. Az egyes gátlószerek okozta regionális különbségek a fájdalominger okozta 

áramlásváltozásokban, *p<0,01; #p<0,05 szignifikancia. 

 

A fájdalominger okozta MAP és HR emelkedést egyik gátlószer sem befolyásolta 

jelezvén, hogy a nagyrészt intracerebroventricularisan adott szerek nem bírnak jelentős 

szisztémás effektussal. [2. táblázat] 

 

2. táblázat. Az értékek átlagot±SD-t reprezentálnak. ΔMAP = az artériás középnyomás 

változása és ΔHR = a szívfrekvencia változása a nervus ischiadicus ingerlése során. Az 

alkalmazott gyógyszerek egyike sem érintette szignifikánsan az ingerlés okozta MAP és 

HR emelkedést. 

 

Megbeszélés 

A fenti kísérletek során akut, szomatikus fájdalomingert váltottunk ki a nervus 

Δ MAP (Hgmm) Δ HR (1/perc) Alkalmazott 

gyógyszer előtte utána előtte utána 

n 

L-NAME 26,9±7,2 17,1±10,0 15,2±12,8 8,3±8,6 20
indometacin 28,5±6,4 28,2±8,8 27,7±20,3 21,2±9,1 6 
naloxon 36,6±8,9 34,3±12,2 18,6±20,8 18,3±7,5 7 
propanolol 34,5±10,9 31,2±12,4 26,9±21,7 25,2±20,4 8 
phenoxybenzamin 37,4±8,5 39,5±13,9 29,5±21,3 33,5±23,2 7 
glibencamid 35,2±11,8 28,4±13,9 29,4±21,5 32,6±33,9 10
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ischiadicus elektromos ingerlésével. A fájdalominger hatására bekövetkező neuronális 

aktiválódásra neuroanatómiai bizonyítékot szolgáltatott a C-fos immunhisztokémiai 

vizsgálat mind a thalamus, a cortex, mind a hypothalamus területén. A neuronális 

aktiválódást markáns regionális áramlásfokozódás követte mindegyik vizsgált agyi 

régióban. Ugyanakkor a globális hemispherialis agyi vértérfogat nem változott 

szignifikánsan egyik oldalon sem. Noha a fájdalominger szintén szignifikáns változást 

okozott a MAP értékében, a regionális áramlásváltozások nem magyarázhatóak pusztán 

az emelkedett MAP értékekkel. Ennek bizonyítéka, hogy homológ vértranszfúzió során 

az ingerléshez hasonló vérnyomás-emelkedést elérvén nem sikerült hasonló 

áramlásváltozásokat megfigyelni, a thalamicus blood flow egyáltalán nem változott, 

míg a corticalis flow kismértékben növekedett. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy 

specifikus vazokonstriktor autoregulációs mechanizmusok biztosítják azt, hogy 

emelkedett perfúziós nyomás mellett is az adott régiók regionális áramlásváltozása 

csekély, vagy elhanyagolható lehet. 

Megfordítva, a kísérletek során észlelt fájdalominger-okozta regionális agyi véráramlás-

változások nem a direkten az emelkedett perfúziós nyomás miatt jöttek létre, hanem 

specifikus és –eredményeink szerint- regionálisan különböző vazodilatátor 

mechanizmusok  

A fájdalominger okozta markáns regionális véráramlás emelkedés mellett az agyi 

vértérfogat állandó szinten marad. Ennek egyik lehetséges magyarázata lehet, hogy a 

regionális véráramlás emelkedés mértéke a vizsgált régiókban túl kis mértékű ahhoz, 

hogy érdemben szignifikánsan befolyásolja a teljes agyi vér-poolt. Több mint valószínű, 

hogy a fájdalom-okozta agyi véráramlás fokozódás nem korlátozódik csupán az általunk 

vizsgált régiókra, mint ahogyan azt már számos egyéb vizsgálat is megerősítette. Az 

gyanítható inkább, hogy a gCBV állandóságát egyfajta redisztribúció biztosíthatja a 

féltekén belül, mely a funkcionálisan aktív régiók emelkedettebb áramlását az inaktív 

régiók áramláscsökkenésével kompenzálja. Így a Monroe-Kelly elv nem sérül, a zárt 

kompartement-ben a vértérfogat nem növekszik jelentősen. A fenti jelenséget több 

munkacsoport észlelte, mikor funkcionális aktivitás-fokozódás okozta 

áramlásnövekedés mellett, azzal szimultán specifikus agyi régiókban áramláscsökkenést 
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igazolt PET, vagy más több régió együttes vizsgálatára alkalmas módszerrel.  

Vazoaktív anyagok szerepe a fájdalom okozta regionális agyi 

véráramlásra 

A szimpatikus idegrendszer aktiválódása 

A Roy-Sherrington által 1890-ban ismertetett metabolikus hipotézis nem képes teljesen 

megmagyarázni a centrális neuronok aktiválódása következtében létrejövő rCBF 

változásokat, mert (1) az rCBF jóval nagyobb mértékben nő, mint azt a neuronális 

aktivitás mértéke magyarázhatná, (2) a lokális véráramlás időben sokkal gyorsabban 

megnő, mint azon vazodilatátor anyagcsere végtermékek lokális koncentrációja, melyek 

az áramlásnövekedésért felelősek lehetnének. Ezért a sejt-aktiválódást követő gyors (kb. 

30 msec) áramlásnövekedés első fázisáért elsősorban neurális tényezők tehetőek 

felelőssé. Noha az agyi erek direkt neurális szabályozásának alapvető neuroanatómiai és 

neurofiziológiai bizonyítékai már több évtizede ismertek, a kutatók által nyert kísérleti 

adatok a cerebrovascularis rendszer idegi szabályozását illetően meglehetősen 

ellentmondásosak. Azonban az alábbi megállapításokkal a legtöbb kutatócsoport 

egyetért az agyi keringés idegi szabályozását illetően:  

- nyugalmi szimpaticus tónusnak nincs, vagy elenyészően kicsi a szerepe az agyi 

keringésre, ugyanakkor szerepe jelentőssé válik noxa esetén 

-a szimpatikus idegi szabályozás védi a CBF-t és a vér-agy gátat (BBB) azáltal hogy 

ellensúlyozza a vasodilatációs mechanizmusokat elsősorban súlyos hypertenzió esetén.  

-ez a hatás megfigyelhető hypercapnia és hypoxia esetén is 

-a perifériás afferens C-rost ingerlés által kiváltott válasz a rCBF-ben különböző 

speciesenként. 

Kísérleteinkben az áramlásfokozódás létrejöttében egyértelműen szerepe lehet a 

szimpatikus béta-receptor aktiválódásnak, mert vizsgálatainkban a β-receptor blokkoló 

propanolol szignifikánsan csökkentette a fájdalominger-okozta véráramlás fokozódást 

mind a thalamus, mind a cortex területén. Ugyanakkor az α-receptor bénító 

phenoxybenzamin nem változtatta meg a fájdalom-inger indukálta áramlásváltozás 

mértékét.  
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Az ATP-szenzitív K+-ion csatornák 

A glibencamid, mely a K+ ion ATP-szenzitív csatornájának szelektív inhibitora, az 

általunk vizsgált blokkoló anyagok közül a leghatékonyabbnak bizonyult: 

szignifikánsan csökkentette az rCBF fájdalom-indukálta fokozódásának mértékét. 

Feltételezhető, hogy a perivascularis idegvégződésekből felszabaduló noradrenalin β-

hatása lehet felelős a K+-csatorna nyílásáért, és ennek következtében a vazodilatációért. 

 

Az L-arginine-NO rendszer  

Régóta ismert tény, hogy az agy nyugalmi véráramlásának fenntartásában az L-

arginine-NO rendszer szerepet játszik, ezt saját kísérleteink is egyértelműen igazolták a 

corticalis, a thalamicus és a hypothalamicus területeken. A nyugalmi áramlás 

fenntartásában mintegy 1/3 részt vállal az extraneuronalis (pl. az endothelből vagy 

pericytákból származó) NOS, és 2/3 részt a nitrergic-neuronok által termelt NO. 

A fájdalomingerre adott regionális áramlásfokozódás kísérleteink alapján régiónként 

különböző módon függ az L-arginine-NO rendszertől. A corticalis hyperaemiát L-

NAME-mel nem lehetett jelentősen csökkenteni, míg a subcorticalis struktúrák 

(thalamus és hypothalamus) területén az L-NAME szignifikánsan csökkentette a 

fájdalom-okozta áramlásfokozódást. A régiónként változó mértékű válasz hátterének 

pontos mechanizmusa nem tisztázott, de valószínűsíthető, hogy a nitrergic innerváció 

régiónkénti különbözősége tehető érte felelőssé. 

Endogén opiátok  

Az endogén opioid peptidek közül néhány a μ-receptoron hatva elképzelhető hogy részt 

vehet az activation-flow coupling-ban. Az opioidok fő szerepe azonban az 

idegrendszerben a neurotranszmisszió gátlása. Az opiátok direkt vazomotoros effektusa 

azonban igen gyenge vagy nem létezik. A hypothalamus véráramlásának 

autoregulációjában pedig az endogén opioidok, -elsősorban a β-endorphin- döntő 

szerepet játszik. Kísérleteinkben altatott patkányokon az opiát-receptor antagonista 

naloxonnal nem lehetett befolyásolni a fájdalom-okozta áramlásfokozódást sem a 

cortexben, sem a thalamusban. 
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Prosztaglandinok 

A ciklooxigenáz enzim produktumai fontos szereppel bírnak a cerebrovascularis 

szabályozásban, szerepük a nem fájdalmas paraméterekkel történő ingerlést követő 

regionális áramlásfokozódásban valószínű. Kísérleteink során altatott patkányokon a 

COX-enzim inhibitor indometacin nem befolyásolta a fájdalom-indukálta rCBF 

fokozódást sem a cortexben, sem a thalamusban. 

Fájdalom inger hatása a teljes (hemispherialis) agyi 

vértérfogatra 

Vizsgálataink azon része, melyben a fájdalom-ingerek globális agyi vértérfogatra 

gyakorolt hatását tanulmányoztuk három, korábban nem ismert tény megfigyeléséhez 

vezetetett. Az irodalomban elsőként közöltük, hogy (1) az akut, de hosszan tartó 

szomatoszenzoros fájdalominger (az ischiadicus C-rostok 2,5 perces elektromos 

ingerlése) –miközben szignifikánsan fokozta a regionális agyi véráramlást –egyáltalán 

nem változtatta meg a teljes (hemispheriális) agyi vértérfogat értékét, a gCBV az 

ingerléshez képest ipsilateralis és kontralateralis féltekében is a kontroll szinten maradt, 

(2) az L-arginin-NO rendszer alapvető szerepet játszik a teljes agyi vértérfogat 

nyugalmi értékének beállításában: NO szintáz blokád hatására a gCBV „steady state” 

kontroll értéke szignifikánsan csökken, (3) az L-arginin-NO rendszer feltehetően nem 

vesz részt a gCBV fájdalomingerek során tapasztalt állandóságának biztosításában.  

A gCBV kísérleteinkben észlelt rendkívüli állandósága értekezésünk egyik legfontosabb 

felismerése, melyet az irodalomban elsőként közöltünk. Felveti annak lehetőségét, hogy 

a teljes agyi vértérfogatot – az agyi véráramláshoz hasonlóan – szintén autoregulációs 

mechanizmusok tartják határértékek között. E kérdés vizsgálata további kísérleteink 

tárgyát képezi. 

 

Összefoglalás 

A kísérleti eredményeink alapján a feltett kérdésekre a következőkben foglalható össze 

az értekezés új eredményei: 
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1. a perifériás, szomatoszenzoros ideg (n. ischiadicus) afferens C-rostjainak 

fájdalmas paraméterekkel történő ingerlése szignifikáns, régiónként eltérő 

nagyságú áramlásfokozódást okoz contralateralisan mind az érzőkéregben, mind 

a thalamusban, mind a hypothalamusban altatott patkányokon. 

2. a vazoaktív mediátorok közül a K+-ion ATP-szenzitív csatornájának gátlásával 

lehetett a leghatékonyabban, szignifikánsan csökkenteni a fájdalom-inger okozta 

funkcionális hyperaemiát min a corticalis, mind a subcorticalis régiókban. A 

prosztaglandin-származékok és az endogén opioidok nem bírnak szignifikáns 

effektussal a fájdalom-inger okozta regionális agyi véráramlás fokozódásában 

sem a cortexben, sem a thalamusban. Az L-arginin-NO rendszer fájdalom-

indukálta rCBF emelkedésben játszott jelentősége régiónként változó mértékű. 

A corticalis áramlásfokozódásban szerepe nem bizonyult szignifikánsnak, míg 

szignifikáns szereppel bír a C-rost ingerlés-okozta áramlásfokozódásban mind a 

thalamusban, mind a hypothalamusban.  

3. A mért áramlási változások nem tekinthetőek pusztán az emelkedett szisztémás 

szimpatikus tónusfokozódás következtében megnövekedett szisztémás artériás 

vérnyomás és szívfrekvencia következményének, mert a homológ vértranszfúzió 

során ugyanolyan mértékben emelt perfúziós nyomásérték mellett csak 

lényegesen kisebb regionális áramlásfokozódást sikerült kiváltani. Ezzel 

szemben intracerebroventricularisan adott β-receptor bénító propanolol 

szignifikánsan csökkentette a thalamusban és a cortexben a rCBF-emelkedést, 

míg az α-receptor bénító phenoxybenzaminnak nem volt hatása az 

áramlásnövekedés mértékére. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy a 

fájdalominger okozta szimpatikus idegrendszeri aktiválódás -ingerületbe hozva a 

szimpatikus perivascularis idegeket-, direkt neuronális hatással okoz 

áramlásfokozódást a fenti régiókban. 

4. Az agyi vértérfogat a nervus ischiadicus 2 perces elektromos ingerlésével 

kiváltott fájdalmas ingerlés során, szignifikáns szisztémás artériás nyomás- és 

szívfrekvenciaemelkedés mellett sem változott szignifikánsan. Ez az eredmény 

felveti az agyi vértérfogat, mint szabályozott (autoregulált) paraméter teóriáját. 



 18

Kísérleteink alapján az L-arginin-NO rendszer nem vesz részt a fájdalominger 

alkalmazása során a gCBV állandóságának szabályozásában. Ezzel szemben az 

L-arginin-NO rendszer szignifikáns szereppel bír a nyugalmi vértérfogat 

fenntartásában altatott patkányokon. 
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