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1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

ACSF:  mesterséges agyfolyadék (artificial cerebrospinal fluid) 
ALR-1:  citoplazmikus aldehid-reduktáz 
ATP:  adenozin-trifoszfát 
BMAX:  maximális kötőhelyek száma 
CBX:  karbenoxolon (3β-hidroxi-11-oxooleán-12-én-30-3-hemiszukcinát) 
CGP 55845:  (2S)-3-[[(1S)-1-(3,4-diklórfenil)etil]amino-2-hidroxipropil] (fenil-
 methil) foszfinsav 
CICR:  Ca2+ ion szenzitív Ca2+ ion raktár 
CIT:  citromsav 
CPA:  ciklopiazonsav 
DL-AP5:  DL-2-amino-5-foszfonopentánsav 
DMSO:  dimetil-szulfoxid 
FFA:  flufénaminsav 
Fluo-4 AM:  Fluo-4 acetoxi-metilészter, fluoreszcens intracelluláris Ca2+ ion 
 indikátor 
GABA: gamma-amino vajsav 
GABA-T:  gamma-amino vajsav transzamináz 
GBL: gamma-butirolakton 
GFAP:  gliális fibrilláris savas fehérje (glial fibrillary acidic protein) 
GHB:  gamma-hidroxi vajsav 
GHB-DH:  gamma-hidroxi vajsav dehidrogenáz 
Glu:  glutaminsav 
GP:  globus pallidus 

GPR91: G-fehérjével működő, perifériás szukcinát receptor 
GRA: glicirrezinsav 
IP3:  inozitol-trifoszfát 
Kd:  disszociációs egyensúlyi állandó 
MSN:  közepes nagyságú tövises neuron (medium spiny neuron) 
NAc:  nucleus accumbens 
NADPH:  nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát 
NCS-382:  6,7,8,9-tetrahydro-5-hidroxi-5H-benzociklohept-6-ylidén ecetsav 
NMDA:  N-metil-D-aszparaginsav 
3-NPA: 3-nitropropionsav 
PBSS: glükózt tartalmazó foszfát-puffer só-oldat 
PI:  propidium jodid 
SR-101:  szulforodamin 101  
SSA:  szukcinát szemialdehid 
SSA-DH:  szukcinát szemialdehid dehidrogenáz 
SUC:  borostyánkősav (szukcinát) 
TTX:  tetrodotoxin 
VTA:  ventrális tegmentális área  
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2. BEVEZETÉS 

 

2.1. A gamma-hidroxi vajsav (GHB) története, felhasználása, szervezetre 

gyakorolt hatásai 

 

 A gamma-hidroxi vajsav (gamma-hidroxi butirát, GHB) nevű vegyületet Henri 

Laborit francia orvos (1914-1995; filozófus, író, filmszínész) állította elő 1960-ban, 

abból a célból, hogy egy orális, vér-agy-gáton könnyen átjutó gamma-amino vajsav 

(GABA) analógot fejlesszen ki terápiás célokra (Laborit és mtsai 1960). Eredetileg 

altatásban kívánták használni, de hamar észrevették antidepresszáns hatását is. 

Három évvel később, 1963-ban jelent meg a Nature hasábjain, hogy a GHB 

természetes módon is jelen van az emberi agyban, mint az idegrendszer fő gátló 

vegyületének, a GABA metabolizmusának egyik terméke (Bessmann és Fishbein, 

1963). Habár hamar bebizonyosodott, hogy epileptikus rohamokat okozhat (Winters 

és Spooner, 1965), a GHB-t mégis széles skálán alkalmazták különböző neurológiai 

betegségek kezelésére, mint a narkolepszia (Vickers, 1969; Mamelak és mtsai 1977; 

Scharf és Fletcher, 1989), az epilepszia (Snead és mtsai 1979), a skizofrénia (Levy és 

mtsai 1983), a drog- (Gallimberti és mtsai 1993; Martellotta és mtsai 1998) és 

alkohol-függőség (Gessa, 1990; Poldrugo és Addolorato, 1999; Beghé és Carpanini, 

2000). Az Egyesült Államokban az 1980-as évekig, növekedési hormon-termelést 

serkentő hatása miatt a GHB-t testépítőknek kifejlesztett, izomzatnövelő, étrend-

kiegészítő adalékként is használták (Volpi és mtsai 1997; Wong és mtsai 2004). Az 

1990-es évek végén jelentek meg az első olyan publikációk, melyek a GHB hosszan 

tartó alkalmazása során kialakult függőségről számoltak be (Galloway és mtsai 1997; 

Addolorato és mtsai 1999). Habár Henri Laborit élete legnagyobb felfedezésének 

nevezte a GHB szintetikus előállítását, a GHB sok és kellemetlen mellékhatása miatt 

mégsem futhatott be nagy karriert gyógyszerként. Dózisfüggő hatásai az eufória, az 

anxiolízis (szorongásoldás), érzéstelenítő és altató hatás, epileptikus roham, 

légzészavar és végül a kóma, ezért túladagolása könnyen vezethet halálhoz (Wong és 

mtsai 2003). Mivel a GHB legálisan hozzáférhető szer volt, kis dózisú mellékhatásait 
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kihasználva az 1990-es évekre igen elterjedt ’party-drog’ lett az Egyesült 

Államokban és Nyugat-Európában (Persson és mtsai 2001; Anderson és mtsai 2009). 

A GHB vízben oldva színtelen, szagtalan, enyhén sós ízű folyadék, kis üvegcsékben 

árusítva kerül a fogyasztókhoz (’liquid-extasy’). Mivel használata egyszerű, ezért a 

vele való visszaélés is könnyen kivitelezhető: gyümölcslébe vagy alkoholos italba 

csempészve gyakorlatilag észrevehetetlen. A GHB-vel elkábított áldozatokon esett 

erőszakos cselekmények száma világszerte emelkedik (ElSohly és Salamone, 1999; 

Jones, 2001) bár használata utólag vérből nehezen kimutatható (Wood és mtsai 2004; 

Kankaanpaa és mtsai 2007; Dresen és mtsai 2007). Kereskedelmi forgalomba 

hozatalát 1990-ben tiltották be az Egyesült Államokban. Mára egész Európában is a 

tiltott szerek listáját gyarapítja. 

 Magyarországon a ’randidrogként’ elhíresült GHB 2006-óta illegális, 

kábítószernek minősülő anyag. Azonban kémiai prekurzora, a gamma-butirolakton 

(GBL) (Snead és mtsai 1989; Wong és mtsai 2004) széles körben festék oldószerként 

alkalmazott és a kereskedelemben bárki számára hozzáférhető anyag. 

 

 

2.2. A GHB és borostyánkősav (SUC) szerepe a szervezetben, metabolizmusuk 

közös vonatkozásai 

 

 A GHB egy rövid szénláncú zsírsav származék (1.A ábra), mely mikromoláris 

szöveti átlagkoncentrációban megtalálható az agyban (substantia nigra 4,6 µM,  

 

 

1. ábra. A gamma-hidroxi vajsav (GHB, A) és a 

borostyánkősav (szukcinát: SUC, B) molekula képe. A 

szén atomok szürke, az oxigén atomok piros, míg a hidrogén 

atomok fehér színnel jelölve. 
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hippocampus 1,2 µM, striatum 1,8 µM, cortex 0,4 µM Vayer és mtsai 1988). 

Nagyobb koncentrációban számos perifériás szervben is kimutatható (vese 28,4 µM; 

szív 12,4 µM; simaizom 10,2 µM; máj 1,4 µM; barna zsírszövet 37,0 µM Nelson és 

mtsai 1981). 

 A GHB fő prekurzora a GABA, mely glutaminsavból (Glu), glutaminsav-

dekarboxiláz (GAD) enzim segítségével keletkezik a citoszolban (2. ábra) 

(Bessmann és Fishbein, 1963; Mamelak, 1989; Maitre, 1997). A GABA a GABA-

transzamináz (GABA-T) enzim hatására és alfa-ketoglutársav (α-KG) mellett alakul 

szukcinát-szemialdehiddé (SSA), miközben egy Glu keletkezik (Schousboe és mtsai 

1980; Schousboe és Waagepetersen, 2006) (2. ábra). Az Glu-GABA-SSA 

metabolikus útvonalat, melyben a neuronok a központi idegrendszer fő serkentő 

neurotranszmitteréből (Glu), a központi idegrendszer fő gátló neurotranszmitterét 

(GABA) állítják elő, nevezzük GABA-’shunt’-nek (2. ábra). Az SSA, szukcinát-

szemialdehid-reduktáz (SSA-R) enzim hatására alakulhat GHB-vá. A GABA-GHB 

átalakulást állatkísérletekben bizonyították: [3H]GABA közvetlenül agyba juttatva, 

igen gyorsan [3H]GHB-vá alakul (Gold és Roth, 1977). Glu-GHB metabolikus 

útvonalat hasonlóképpen radioaktív nyomkövetéses technikával bizonyították 

patkány agyhomogenátumban (Santaniello és mtsai 1978). A GHB gamma-

hidroxibutirát-dehidrogenáz (GHB-DH) enzim hatására képes visszaalakulni SSA-

vá, mely szukcinát-szemialdehid-dehidrogenáz (SSA-DH) enzim hatására alakul 

borostyánkősavvá (SUC) (2. ábra). A SUC (1.B ábra) dikarbonsav, mely fontos 

szerepet játszik a sejtek energia-háztartásában, mint a citromsav-ciklus tagja, a 

mitokondriális terminális oxidációs lánc szukcinát-ubikinon oxidoreduktáz komplex 

tagjának szubsztrátja (Krebs, 1950). A SUC a citromsav-ciklusba lépve közvetlen 

módon köti össze a GHB metabolizmusát a sejtek energia-háztartásával (2. ábra). 
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2. ábra. A GHB, a GABA és a SUC metabolizmusának 

sematikus ábrája. 

 

 

 A GABA-’shunt’ útvonalon kívül, egyéb alternatív GHB szintézis módok is 

ismeretesek. A központi idegrendszerben kimutatható 1,4-butándiol, körülbelül 1:10 

arányban fordul elő a GHB-hoz képest. Bizonyított, hogy közvetlenül agyba juttatva 

azonnal GHB-vá alakul a pirazol-független alkohol-dehidrogenáz enzim segítségével 

in vivo (Doherty és mtsai 1975). A periférián ez az átalakulás nem tud végbemenni, 

így az 1,4-butándiol orálisan fogyasztva nem okoz GHB-hoz hasonló tüneteket. A 

feljebb említett gamma-butirolakton (GBL) egy színtelen, olajos, higroszkópos 

folyadék, mely az iparban széles körben használt oldószer. A szervezetben már az 

emésztő szervrendszerben, a perifériális laktonáz enzim GHB-vá hidrolizálja 

(Maitre, 1996), mely a véráramba, majd a vér-agy-gáton keresztül a központi 

idegrendszerbe jut. Idegsejtek nem rendelkeznek ilyen típusú laktonáz enzimmel 

(Fishbein és Bessman, 1966), így a GBL közvetlenül az agyba juttatva nem okoz 
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GHB-hoz hasonló tüneteket. Mivel a GBL ugyan veszélyes oldószerként 

nyilvántartott anyag, de bárki számára hozzáférhető, a GHB Egyesült Államokban és 

Nyugat-Európában 1990-es években történt sorozatos betiltása után, a GBL vált a 

GHB fogyasztók és terjesztők kedvelt anyagává (Knudsen és mtsai 2005). 

 

 A homeosztázis fenntartásához természetesen szükség van a GHB enzimatikus 

lebontására is. A GHB katabolizmus egyik lehetséges útja a GHB már ismertetett 

GHB-DH hatására végbemenő oxidációja (Cash és mtsai 1981; Rumigny és mtsai 

1981a-b), illetve a zsírsavak lebomlására jellemző β-oxidáció (Vayer és mtsai 1985). 

Idegsejtekben a GHB lebomlásának közel 40 százalékáért a mitokondriális piridin-

nukleotid-független oxido-reduktáz enzim felelős (Kaufman és mtsai 1988; Crunelli 

és mtsai 2006). A GHB mitokondriumtól független katabolizmusát a NADPH-függő 

citoplazmikus aldehid-reduktáz (ALR-1) enzim végzi (Kaufman és Nelson, 1981; 

Kaufman és mtsai 1983; Kaufman és Nelson 1987). A GHB lebomlásáért leginkább 

felelős ALR-1 jelenlétét kimutatták agyszövetben, vesében, májban és barna 

zsírszövetben is (Mamelak, 1989). 

 

 Ismeretesek a GHB, sejtek szénhidrát-, és energia-metabolizmusát befolyásoló 

hatásai. Patkányokon kimutatták, hogy intravénás GHB adagolás (250 – 2000 mg/kg) 

szignifikánsan megemeli az agy glikogén és glükóz koncentrációját, miközben a 

piruvát, tejsav, alfa-ketoglutársav és almasav szintje lecsökken. Mindeközben az 

idegszövet ATP, ADP és AMP szintje nem változik (MacMillan, 1979). A glükóz 

lebomlását radioaktív nyomjelzési technikával ([14C]glülóz) követve, bizonyították a 

GHB, szignifikáns és koncentrációfüggő, glikolízist csökkentő hatását (Wolfson és 

mtsai 1977). Egyéb glikolízis depresszánsokkal (pl. barbiturátok) szemben, azonban 

a GHB növeli a sejtek oxigén-felhasználását és a glükóz-6-foszfát dehidrogenáz 

enzim idegrendszeri koncentrációját, amiből a glükóz lebontásának alternatív 

módjára, a pentóz-foszfát ciklus útvonal serkentésére következtetnek (Taberner és 

mtsai 1972). GHB hatására növekedő oxigén-szükségletet és a glükóz-6-foszfát 

dehidrogenáz szint növekedését perifériás szervekben (vese, máj, izomzat) nem 

mutatták ki, azaz a GHB közvetlenül az idegrendszer anyagcseréjébe avatkozik be. 
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 Bizonyos patológiás állapotokban a GHB képes nagy mennyiségben 

felhalmozódni a szervezetben. Az SSA-DH hiány miatt kialakuló GHB acidúria 

olyan ritka, recesszíven öröklődő betegség, melyben a beteg SSA lebomlásáért 

felelős enzimje nem működik megfelelően, így az SSA és a GHB mennyisége a 

szervezetben ~50-200x-ra (300-600 µM) növekedhet. Az ilyen betegségben 

szenvedők fizikailag fejletlenek, mentálisan súlyosan visszamaradottak (Jacobs és 

mtsai 1981; Jacobs és mtsai 1990; Rahbeeni és mtsai 1994). Egyes oxigénhiányos 

állapotok szintén okozhatnak GHB felhalmozódást a szervezetben. Bizonyított, hogy 

újszülöttek agyának GHB tartalma többszöröse a felnőttekénél, amely azonban a 

születésüket követően azonnal normális szintre csökken (Snead és Morely, 1981). 

 Egyes eredmények a GHB neuroprotektív hatására utalnak. Patkányokban 

ischémiás állapot kiváltása előtt és/vagy után GHB-val történő kezelés hatására (iv. 

100-300 mg/kg) nagyban megemelkedett a túlélő idegsejtek száma, az állatok 

mozgási és tanulási képessége a kezeletlen állatokhoz képest (Ottani és mtsai 2004; 

Sadasivan és mtsai 2006; Gao és mtsai 2008). A jelenség pontos mechanizmusa nem 

ismert, de valószínűleg a GHB-nak a sejtek szénhidrát anyagcseréjét befolyásoló 

hatása áll a háttérben (Taberner és mtsai 1972, Wolfson és mtsai 1977).  

 

 

2.3. A GHB és a GABAB rendszer 

 Patkány agyból előállított plazmamembrán vezikula frakción kimutatták a GHB 

Na+ ion és Cl- ion-függő nagy-, és kis-affinitású transzportját (Benavides és mtsai 

1982). Patkány striatum agyszeletekben K+ ion depolarizáció hatására kialakuló, 

Ca2+ ion-függő GHB felszabadulást írtak le (Maitre és mtsai 1983; Maitre 1997). 

Patkány agyhomogenátumban egy nagy- (Kd 0,07 – 1 µM), és egy kis-affinitású (Kd 

0,9 – 3 µM) specifikus GHB kötőhelyet tapasztaltak (Snead és Liu, 1984; Castelli és 

mtsai 2000; Castelli és mtsai 2003). Specifikus GHB kötőhelyek jelenlétét mutatták 

ki patkány cortex-ben, hippocampus-ban, striatum-ban, NAc-ben, thalamus-ban, 

azonban a cerebellum csak kis mérétkben tartalmaz GHB kötőhelyet (Hechler és 

mtsai 1992; Bernasconi és mtsai 1999; Castelli és mtsai 2000). Mindezek alapján 

feltételezhető a GHB neurotranszmitter vagy neuromodulátor szerepe (Maitre 1997). 
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 A GHB sokáig, mint gyenge GABAB receptor agonista szerepelt az 

irodalomban (Hechler és mtsai 1997; Mathivet és mtsai 1997; Lingenhoehl és mtsai 

1999; Castelli és mtsai 2003), ugyanakkor megjelentek a GHB GABAB receptor-

független hatásairól szóló publikációk is (Snead, 1996; Wu és mtsai 2004). 

Elektrofiziológiai mérésekben GABAB receptor antagonista jelenlétében is tapaszták 

a GHB, spontán kialakuló, serkentő posztszinaptikus áramokra (sEPSC) gyakorolt 

blokkoló hatását. Ezt a hatást az NCS-382, az eddig egyetlen széles körben 

elfogadott, specifikus GHB receptor ligandum, blokkolta (Brancucci és mtsai 2004). 

HEK sejteken expresszált GABAB receptrorokon nem tapasztaltak GHB kötődést, 

illetve GABAB receptor R1 alegységet nem tartalmazó, génkiütött (KO) egerek 

agyhomogenátumában specifikus GHB kötődést írtak le (Wu és mtsai 2004). 

GABAB R1 KO egereken végzett [3H]GHB autoradiográfiás mérések hasonló 

eloszlási és kötőhely mennyiségi (BMAX) adatokat mutattak mint a kontroll, vad 

típusú állatokban, habár ilyen egereken a GHB fiziológiai hatásai (hipotermia, 

mélyalvás) elmaradtak (Kaupmann és mtsai 2003).  

 Egyre-másra jelennek meg olyan eredmények is, melyek a GABAB receptor 

független GHB hatásmechanizmus létezését vonják kétségbe (Jensen és Mody, 2001; 

Ren és Mody, 2003; Cortez és mtsai 2004; Barbaccia és mtsai 2005). A GHB, a 

GABAB receptor agonista baklofénhez hasonlóan, erősen csökkentette patkányok 

fény stimulusra kiváltott önetetési magatartását és ezt az NCS-382 nem befolyásolta 

(Carter és mtsai 2004). Más függőséget okozó drogokhoz hasonlóan a GHB 

csökkentette NAc neuronok aktivitását és növelte a dopamin felszabadulást. A 

GABAB receptor aktivációja erősen befolyásolta a GHB aktivitást csökkentő hatását 

(Pistis és mtsai 2005). A GHB adagolásával kiváltott mélyalvást a GABAB receptor 

antagonisták gyorsan blokkolták, az alvás időtartamát csökkentették, míg az NCS-

382 alkalmazása növelte ezeket (Carai és mtsai 2001). 

 A GHB GABAB-függő vagy független hatásmechanizmusáról szóló, egymásnak 

ellentmondó eredmények sokaságában, rendet teremteni látszott az elsó klónozott 

GHB receptorról szóló publikáció (Andriamampandry és mtsai 2003). A 

hippokampális cDNS könyvtárból klónozott, 7 transzmembrán-alegységet 

tartalmazó, G-protein kapcsolt, 56 kDa tömegű receptor, nem mutatott peptid 

szekvencia-homológiát semmilyen ismert receptorral, így a GABAB receptorral sem. 
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A klónozott GHB receptor mRNS-ének feltérképezése hasonló, de nem teljesen 

átfedő elterjedést mutatott a korábbi, natív rendszerben, autoradiográfiás módszerrel 

meghatározott GHB kötőhely elterjedéssel (Castelli és mtsai 2000). Transzfektált 

sejteken igazolták a GHB specifikus kötődését (Kd=0,4 µM), illetve azt, hogy a 

GABA, a baklofén és a Glu nem lépnek kölcsönhatásba a klónozott GHB receptorral. 

Azonban fontos megjegyezni, hogy a natív agyhomogenátumokban GHB 

receptorhoz nagy-affinitással kötődő NCS-382 (Banerjee és mtsai 1998; Castelli és 

mtsai 2000; Mehta és mtsai 2001; Castelli és mtsai 2004), a klónozott GHB 

receptorral nem lépett kölcsönhatásba (Andriamampandry és mtsai 2003). Klónozott, 

GABAB receptor független, GHB receptor izoform struktúrák jelenlétét írták le 

humán frontális cortex cDNS könyvtárból is (Andriamampandry és mtsai 2007). A 

klónozott humán GHB receptor izoform struktúrák, részleges NCS-382 kötődést 

mutattak (Andriamampandry és mtsai 2007). 

 A GHB receptor, GABAB receptortól eltérő farmakológiai jellemzőinek 

feltárásához stabil, nagy-affinitású, GHB receptor specifikus ligandumokra van 

szükség. Merev struktúrájú, sztereo-szelektív GHB analógok nagy-affinitású 

kötődését írták le patkány szinaptikus membránban, melyek a GABAB receptorral 

nem léptek kölcsönhatásba (Chen és mtsai 2005; Wellendoph és mtsai 2005). Habár 

az NCS-382 in vivo és in vitro funkcionális tesztekben nem bizonyult egyértelműen 

GHB antagonistának (Castelli és mtsai 2004), mégis széles körben elfogadott, nagy-

affinitású, sztereospecifikus GHB receptor kötődést mutató vegyület (Castelli és 

mtsai 2002), mely egyben az egyetlen kereskedelmi forgalomban kapható specifikus 

GHB receptor ligandum. 
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2.4. A NAc agyszöveti struktúra jellemzése, feltételezett szerepe a GHB 

szervezetre gyakorolt hatásaiban 

 

 A NAc az örömérzet, a jutalmazás és a motiváció kialakulásáért felelős központ 

az előagyban, mely szoros topográfiai kapcsolatban van a striatum-mal. (Berrige és 

Robinson, 2003).  

 A NAc lokalizációját tekintve bazális előagyi struktúra, mely neuroanatómiai 

szempontból három fő részre osztható: az ún. ’shell’ (héj), a ’core’ vagy (mag), és az 

ezektől elkülöníthető, ún rostrális (’cone’ vagy ’hook’) őrégióra (Groenewegen és 

mtsai 1984; Voorn és mtsai 1989). A NAc shell régiójából afferensek indulnak a 

ventrális pallidumba, a nucleus preopticus lateralis-ba, a ventrális tegmentális área-

ba (VTA), a substantia grisea centralis-ba, több alsó agytörzsi sejtcsoportba és a 

nyaki gerincvelőbe (Groenewegen és mtsai 1984; Brog és mtsai 1993; Zahm és mtsai 

1999; Voorn és mtsai 1989; Zahm, 2000). A NAc core részéből induló rostok főként 

a ventrális pallidum dorzolaterális részét, a nucleus entopeduncularis és a nucleus 

subthalamicus mediális területét idegzik be (Groenewegen és mtsai 1984). A 

harmadik szubrégióból, a rostrális részből induló rostok célállomásai lényegében 

megegyeznek a shell és a core területek afferenseinek végződéseivel (Groenewegen 

és mtsai 1984; Zahm, 2000). A NAc-ből GABAerg afferensek iondulnak GP-ba 

(Mogenson és mtsai 1983), mely kötődési méréseinkben, mint kontroll agyterület 

szerepel.  

 A GP a bazális ganglionokhoz (pallidum) tartozó terület, mely GABAerg 

pályák innerválnak a striatum-ból. A GP neuronjaira a striatum-mal ellentétben 

jellemző a nagy perikaryon, de ugyanakkor kevéssé elágazó, vastag, nagy kiterjedésű 

dendritek. Ezek a dendritfák diszkoidálisan terülnek szét, egymással párhuzamos 

síkokba rendeződve, igen nagyszámú szinapszisnak adva lehetőséget (François és 

mtsai 1984). Ezek a dendritek szinte teljes felületükön fogadnak szinaptikus 

végzödéseket, melyek zömmel a striatum-ból, kevésbé a cortex területéről érkeznek 

(Fox és mtsai 1974). Ritkán előfordulnak “side-by-side” topográfiai kapcsolatok GP 
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neuronok között, de ezek nem alkotnak funkcionális szinaptikus kapcsolatokat (Bar-

Gad és mtsai 2003). 

 

 A NAc neuronjai, hasonlóan a striatum-hoz, általában, 90%-a közepes nagyságú 

tövises GABAerg sejtek (“medium spiny neuron” MSN), melyekre 10-20 µm 

átmérőjű szóma jellemző, illetve a kiterjedt dendritikus nyúlványrendszer, sűrű, 

dendrit tüskékkel (Chang és Kitai, 1985; Meredith és Wouterlood, 1990; Robinson és 

Kolb, 2004) (3.A ábra). Az MSN-ek fő beidegzésüket a VTA területéről érkező 

dopaminerg és gátló (GABAerg) idegrostok (Bouyer és mtsai 1984; Totterdell és 

mtsai 1989; Wolf, 2002), valamint a prefrontális kéreg, az amygdala, a thalamus és a 

hippocampus felől ideérkező serkentő (Gluerg) idegvégződések képezik (Wolf, 

2002; Carlezon és Thomas, 2009). A kábítószerek, a NAc dopamin transzportereit 

gátló hatása révén kialakuló dopamin-szint emelkedés és a VTA GABAerg sejtek 

gátlásával megemelkedő Glu koncentráció hatására kialakuló hosszú távú 

potenciáció (’long-term potentiation’) a függőség kialakulásának kulcsfontosságú 

mozzanatai (Di Chiara és Imperato, 1988; Wolf, 2002; Mangiavacchi és Wolf 2004). 

A NAc idegsejtjei szigetszerűen csoportosulnak (3.B ábra) és az egyes szigeteken 

belül réskapcsolatokkal (’gap-junction’) sűrűn ellátottak. Ismeretes, hogy a NAc 

dopamin-szintje befolyásolja az idegsejtek réskapcsolatait (O’Donell és mtsai 1999). 

Kokain adagolás hatására megnő a neuronok közötti réskapcsolatokat felépítő 

fehérjék, a connexinek (Cx36) sejtfelszíni expressziója (Bennett és mtsai 1999; 

McCracken és mtsai 2005), illetve az MSN-ek dendrit-tüskéinek száma és mérete is 

szignifikánsan emelkedik kokain hatására  

 

 

 



  

15 

 

3. ábra. A nucleus accumbens felépítése. A: a nucleus 

accumbens idegsejtjeinek 90%-át alkotó, közepes méretű 

tövises idegsejt (’medium spiny neuron’, MSN) 300x 

nagyított képe. Egy az MSN-ekre jellemző, dendrit tüskés 

idegnyúlvány kinagyítva látható (4000x nagyítás). B: a 

nucleus accumbens sejtjeinek elhelyezkedése. Golgi-féle 

impregnálással, 200x nagyítással készült kép (Emri Zsuzsa). 

 

(Robinson és mtsai 2001). Amfetamin alkalmazása nagyban befolyásolja a NAc 

réskapcsolatainak sejt-sejt közötti kialakulását (Onn és Grace, 2000). Az ismert 

réskapcsolat-gátlószer, a karbenoxolon (CBX) csökkenti az amfetamin hatására 

kialakuló funkcionális réskapcsolatok számát (Onn és Grace, 1994). 

 Az idegsejtek mellett egyre fontosabb szerepet tulajdonítanak a NAc-ben nagy 

számban előforduló asztrocitáknak is. A NAc asztrocitáira, egyéb agyterületekhez 

hasonlóan, jellemző a kis szómaátmérő (<10 µm) és a vékony, sűrűn elágazó 

nyúlványrendszer. Bizonyított, hogy az asztrociták nélkülözhetetlen szerepet 

játszanak a központi idegrendszer homeosztázisának fenntartásában: befolyásolják a 

neuronális aktivitást, képesek különböző neurotranszmitterek és neurotrófikus 

faktorok kibocsájtására (pl. ATP kibocsátására réskapcsolat-félcsatornákon 

keresztül; Kang és mtsai, 2008), irányítják az idegsejtek fejlődését, közreműködnek a 

neurotranszmitterek anyagcsere folyamataiban, szabályozzák az extracelluláris pH-t 

és K+-ion koncentrációt (Narita és mtsai 2006). A NAc asztrocitái rendelkeznek 

NMDA típusú és metabotróp glutaminsav receptorokkal (Gracy és Pickel, 1996), 

melyek aktiválódásával maguk is képesek Glu gliotranszmitter felszabadítására 

(Fellin és mtsai, 2007). Különböző purin receptorok szintén megtalálhatók NAc 

asztrocitákon (P2Y, Franke és mtsai, 2004), mely receptorok patológiás körülmények 

között aktiválódva növekedési hormon kibocsátást indukálnak az asztrocitákból, így 

váltva ki proliferációt valamint asztrogliózist (Franke és mtsai, 2001). Jelentek meg 

olyan eredmények, melyek felvetik a NAc asztrociták kábítószer-függőség 

kialakulásában játszott szerepét is. Ismeretes, hogy kokain vagy amfetaminok 

hatására az asztrociták gliális fibrilláris savas fehérje (’glial fibrillary acidic protein’, 



  

16 

GFAP) expressziója jelentősen megnő, míg a striatum többi részén ez nem változik 

(Bowers és Kalivas, 2003). Egy in vivo tanulmány szerint metamfetamin és morfin 

adagolás nemcsak az önetetési magatartást erősíti, de növeli a NAc asztrociták 

aktivitását is. Gliális modulátor (propentofillin) alkalmazásával, nemcsak az 

asztrociták aktivitása, de az önjutalmazó magatartást is jelentősen csökken. 

Ugyanakkor metamfetaminnal előkezelt NAc asztrocita tenyészetből származó 

médium direkt NAc-be adagolva súlyosbítja a függőség kialakulását, valamint 

jelentős asztrocita differenciálódást indít neurális őssejtekből (Narita és mtsai, 2008).  

 

 A GHB függőséget okozó drog, melynek sejtszintű hatásait vizsgálták számos 

agyterületen, úgy mint a VTA (Cruz és mtsai 2004), különböző kortikális régiók 

(Jensen és Mody, 2001; Li és mtsai 2007), a hippocampus (Cammalleri és mtsai 

2002) és egyes dorzális talamikus magok (Gervasi és mtsai 2003). Azonban a NAc-

ben, a függőség kialakulásának központjában, ezidáig nem vizsgálták. 
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3. CÉLKITŰZÉSEK 

Munkám során arra kerestem a választ, hogy a sejtek energiaháztartásában 

nélkülözhetetlen szerepet játszó vegyület, a SUC, milyen agyi célfehérjéhez köthető 

molekuláris és funkcionális kapcsolatban áll a régóta ismert és veszélyes 

kábítószerként is nyilvántartott GHB specifikus agyi célfehérjéjével. Ennek 

érdekében, sejtmembránba ágyazott fehérjék (receptorok, transzporterek, stb) 

kvantitatív jellemzésére alkalmas, radioaktív nyomjelzéses technikát alkalmaztam 

szinaptoszómális membránfrakcióban. A SUC és GHB között fennálló funkcionális 

kapcsolat lehetőségét az intracelluláris Ca2+ ion koncentráció-változások követésével 

vizsgáltam pásztázó konfokális lézermikroszkóp technika alkalmazásával frissen 

izolált agyszelet modellben in vitro. 

 

1. Feladatom volt az önálló, GABAB receptor független, specifikus GHB 

receptor létezését tisztázni és jellemzőit felderíteni különböző fajokban 

(patkány és ember) és agyterületeken (teljes előagy, NAc és GP). 

Kapcsolódóan, célom volt 

 

2. meghatározni a specifikus SUC kötődés jellemzőit és felderíteni a kötőhely 

ligandum-specificitását különböző fajokban (patkány és ember) és 

agyterületeken (teljes előagy, NAc), valamint  

 

3. azonosítani a GHB és SUC feltételezett közös kötőhelyét. 

 

4. Feladatom volt a potenciálisan létező GABAB független GHB receptor 

funkció keresése és jellemzése NAc agyszelet modellben. 

 

5. Célom volt a SUC, a GHB és a réskapcsolatok esetleges funkcionális 

kapcsolatának vizsgálatára alkalmas protokoll kidolgozása és alkalmazása, a 

funkcionális kapcsolat jellemzésére. 
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4. KÍSÉRLETI MÓDSZEREK  

4.1. Kísérleti állatok, humán agyminták 

 A kísérletek során 9-12 napos és 150-250 g súlyú hím Wistar patkányokat 

(Toxicoop Kft, Budapest) használtunk fel. Az állatokat standard körülmények között 

tartottuk (12 órás nappal/éjszaka ciklus és korlátlan rágcsálóeleség biztosítása 

mellett). Az állatkísérleteket a hatályos állatvédelmi törvény [2002. évi LXVII. 

törvénnyel módosított 1998. évi XXVIII. törvény 31. §; 103/2002 (V.10.) számú 

rendelettel módosított 243/1998 (XII.31.) kormányrendelet] betartása mellett, a 

Fővárosi Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás, Állatkísérleti 

Tudományos Etikai Tanácsának engedélyével (2022/003/Főv/2006) végeztük. 

Munkánk során törekedtünk a felhasznált állatok számát és az állatoknak okozott 

szenvedést minimalizálni.  

 A humán agymintákat a Humán Agyszövetminta Bank (Budapest, 

Magyarország) szolgáltatta. A koponyából eltávolított agyakat (2-6 óra post mortem) 

-70°C fokon tárolták, majd 1-1,5 mm vastagságú koronális szekciókra szeletelték (5-

10°C). A NAc és a GP területeket ’punch’ technikával metszették ki (5 mm Ø, 

Palkovits 1973), mely tartalmazta a NAc ’shell’ és ’core’ régióit, illetve a GP 

externális (laterális) és internális (mediális) régióit egyaránt. Az elhúnytak személyes 

adatainak kívételével, az agyminták releváns adatai a Humán Agyszövetminta Bank 

adatbázisában teinthetők meg. A humán agyminták a Humán Agyszövetminta 

Bankból mélyfagyasztott állapotban (-80°C), lezárt mintatartókban kerültek kiadásra, 

melyeket a Helsinki Deklaráció alapelveinek betartásával, az Egészségügyi 

Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának (ETT TUKEB) 

323-91/20051018EKU számú engedélyével, a 4.3 pontban ismertetett eljárás szerint 

használtunk fel.  
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4.2. Felhasznált oldatok és vegyszerek 

 Az oldatokhoz felhasznált sók a Sigma-Aldrich (Budapest, Magyarország) és a 

Reanal (Budapest, Magyarország) cégektől származtak. Összetételüket mM-ban 

tüntettem fel. 

KH2PO4 puffer: 50 KH2PO4, 1 EDTA, a pH 7,5; 6,5 vagy 5,5-re állítva 1N-os 

KOH-val (25°C). 

Preparáló puffer: 250 szacharóz, 2 KCl, 1,25 NaH2PO4, 10 MgSO4, 2 CaCl2, 16 

NaHCO3, 10 glükóz. 

PBSS (glükózt tartalmazó foszfát-puffer só-oldat): 137 NaCl, 2,7 KCl, 1 CaCl2, 1 

MgCl2, 4,3 Na2HPO4, 1,4 KH2PO4, 6,5 glükóz (pH 7,4). 

Foszfát-puffer (0,1 M-os PB): 100 Na2HPO4, 22,5 NaH2PO4 (pH 7,2). 

Mesterséges cerebrospinális folyadék (ACSF): 129 NaCl, 3 KCl, 1,25 NaH2PO4, 

1,8 MgSO4, 1,6 CaCl2, 21 NaHCO3, 10 glükóz, 95% O2 + 5% CO2 gázeleggyel 

buborékoltatva. 

Módosított cerebrospinális folyadék (modACSF): 129 NaCl, 2 KCl, 1 MgSO4, 2 

CaCl2, 16 NaHCO3, 1,25 KH2PO4, 10 glükóz, 95% O2 + 5% CO2 gázeleggyel 

buborékoltatva. 

 

A felhasznált vegyszerek a beszerzési hely szerint felsorolva: 

Sigma-Aldrich (Budapest, Magyarország): borostyánkősav (SUC), gamma-hidroxi 

vajsav (GHB), karbenoxolon (CBX), etil-hemiszukcinát (etil-hemiSUC), 

flufenaminsav (FFA), alfa- és béta-glicirrezinsav (α,β-GRA), kinin, (R)-baclofén, 

citromsav (CIT), dimetil-szulfoxid (DMSO), 3-nitropropion sav (3-NPA). 

Tocris (Bristol, Egyesült Királyság): (rac)-NCS-382, CGP 55845, szuramin, 2-

amino-5-foszfono pentánsav (DL-AP5), tetrodotoxin (TTX). 

Molecular Probes (Eugene, Amerikai Egyesült Államok): Fluo-4 acetoxi-metilészter 

(Fluo-4 AM), szulforodamin 101 (SR101), propídium jodid (PI). 
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A gamma-hidroxi vajsav (GHB) rendőrségi nyílvántartásban szereplő pszichotróp 

(P2) anyag, melyet az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal, 

Kábítószer Igazgatóságának 4551/2005/KÁB számú határozata alapján szereztünk be 

és a 00920/2007/KÁB számú endély alapján használtunk fel. 

 

 

 

4. ábra. A fontosabb felhasznált ligandumok kémiai képletei 
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4.3. Szubcelluláris frakciók előállítása patkány előagyból, humán NAc és GP 

mintákból 

 

 A szubcelluláris frakciók előállításához 150-250 g súlyú hím Wistar patkányok 

előagyát használtunk, melyekből kétféle membránfrakciót állítottunk elő. Minden 

esetben a patkányok agyát lefejezést követően eltávolítottuk, amelyből blokkot 

készítettünk, mely tartalmazta az agykérget, a teljes striatum-ot, a pallidum-ot és a 

NAc-t. A blokkokat 10x mennyiségű 0,32 M-os szacharóz-oldatban (4°C) 

homogenizáltuk (Potter-Elvehjem üveg-teflon homogenizátor). A homogenátumot 

10 percig ülepítettük (1500 g SIGMA 3K30 centrifuga), majd a jégen összegyűjtött 

felülúszókat újracentrifugáltuk (1500 g 10 perc, 4°C). Ezt követően egy 20 perces 

ülepítés következett 9500 g gyorsulással 4°C-on. Az így nyert üledéket 5 ml 0,32 M-

os szacharóz-oldatba vettük fel, majd 20 ml 0,8 M-os szacharóz-oldatra rétegeztük. 

A rétegeket 20 percig 9500 g gyorsulással centrifugáltuk, így a kialakuló 

cukorgrádiens mentén a különböző sejtalkotók szétválnak. A 0,8 M-os szacharóz-

rétegből összegyűjtött frakciót 0,4 M-osra higítottuk 4°C-os 2x deszt. vízzel, majd 

20000 g gyorsulással 15 percig centrifugáltuk 4°C-on. Az így kapott üledék a 

szinaptoszóma frakció (Hajós, 1975) (5.A ábra). A frakciót főleg olyan lefűződőtt 

preszinaptikus idegvégződések – szinaptoszómák – alkotják, melyekhez a 

posztszinaptikus felszín hozzátapadt. Így a szinaptoszóma frakcióban ép 

szinapszisok és egyéb sejt-sejt közötti struktúrák maradhatnak fenn (5.A ábra). A 

továbbiakban a szinaptoszóma vezikulákat ozmotikus sokknak vetettük alá a 0,8 M-

os frakció mennyiségével megegyező térfogatú 2x deszt. vízben, 1 órán keresztül 

kevertetve, 4°C-on. A homogenátumot 20000 g gyorsulással 15 percig ülepítettük 

4°C-on, majd az üledéket 20x térfogatú 2x deszt. vízben felvéve újra centrifugáltuk 

(20000 g, 15 perc, 4°C). Az így kapott üledéket tisztított szinaptoszómális 

membránfrakció alkotja (5.B ábra). Ez nagy mennyiségben tartalmaz összetapadt 

pre- és posztszinaptikus membránfelszíneket illetve plazmamembrán vezikulákat 

(Kardos és mtsai 1984; Molnár és mtsai 2006; Molnár és mtsai 2008a). A tisztított 

szinaptoszómális membránfrakció mitokondriumot nem tartalmaz (Kardos és mtsai 

1984; Molnár és mtsai 2006; Molnár és mtsai 2008a).  
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5. ábra. Szubcelluláris membránfrakciók elektron- 

mikroszkópos képe. A: szinaptoszóma frakció, a nyilak az 

ép szinaptikus struktúrákat mutatják. B: tisztított 

szinaptoszómális membránfrakció, a nyilak az összetapadt 

pre-, és posztszinaptikus felszíneket mutatják (JEOL 100 

transzmissziós elektronmikroszkóp, 20000x nagyítás).  

 A Humán Agyszövetminta Bank által rendelkezésünkre bocsájtott, 

mélyfagyasztott NAc és GP agymintákat lassan felolvasztottuk (4°C-on). Az Nac és 

GP tisztított szinaptoszómális membránfrakciók előállításához a humán agymintákat 

a patkány előagyi szubcelluláris frakciók előállításánál leírtakkal megegyező módon 

dolgoztuk fel (Molnár és mtsai 2006; Molnár és mtsai 2008a). Az elkészített 

szinaptoszómális membránfrakciót 18 órán keresztül -20°C-on tároltuk.  

 

 

4.4. Szubcelluláris frakciók kötődési és transzport folyamatainak kvantitatív 

jellemzése radioaktív nyomjelzési technikák alkalmazásával 

4.4.1. GHB és SUC telítési kötődés 

 A GHB és SUC telítési kötődés meghatározásához tisztított szinaptoszómális 

membránfrakciót használtunk tríciummal jelzett GHB ([3H]GHB, Molnár és mtsai 
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2006) és SUC ([3H]SUC, Sigma-Aldrich) molekulákkal kombinálva (Molnár és 

mtsai 2006; Molnár és mtsai 2008a). A fagyasztásból felengedett preparátumot 20x 

térfogatú KH2PO4 pufferbe vettük fel (pH 7,4) és üveg-teflon potterrel (Potter-

Elvehjem) homogenizáltuk. A szuszpenziót 20 percig 20°C-on inkubáltuk, majd 

19500 g gyorsulással ülepítettük. Az endogén GHB és SUC eltávolítása érdekében a 

szuszpenzálás-inkubálás-centrifugálás lépéseket 3x ismételtük. A végső üledéket 

annyi KH2PO4 pufferben vettük fel, hogy a ~3 mg/ml fehérjekoncentrációt elérje 

(Lowry és mtsai 1951). Az alikvotokat (400 µl, ~1 mg/ml fehérje) KH2PO4 pufferben 

[3H]GHB-vel (pH 6,5) vagy [3H]SUC-tal (pH 5,5) inkubáltuk 1 órán keresztül 4°C-

on 1 nM-1000 nM radioaktív koncentrációtartomány között (jelzett) és 10 nM 

radioaktív koncentráció higítása mellett (1 nM-3 mM jelöletlen GHB vagy 1 nM-20 

mM jelöletlen SUC). A nem specifikus (NS) kötődés meghatározásához 1 mM GHB-

t vagy 30 mM SUC-t használtunk. A membránhoz kötött radioaktivitást 

centrifugálással szeparáltuk (19500 g, 10 perc, 4°C), a keletkezett radioaktív 

üledékeket a felülúszó eltávolítása után 2x 1 ml KH2PO4 pufferrel mostuk. A minták 

radioaktivitását HiSafe3 (0,9 ml) szcintillációs elegyben (LKB-Wallac, Bromm, 

Svédország) határoztuk meg folyadékszcintillációs műszerrel (Wallac 1414 

WinSpectral, Perkin-Elmer Life Sciences, Turku, Finnország). Azonos 

preparátumból végzett kísérletsorozaton belül minden inkubálást kétszer ismételtünk, 

az adatok legalább három különböző preparátumból származnak.  

 Az adatokat átlag ± S.D.-ben adtuk meg. Az egyensúlyi kötődés paramétereit 

(kötőhelyek maximális száma: BMAX; egyensúlyi disszociációs állandó: Kd) az 

OriginPro 7.5 programba épített, egy és két kötőhelyes telítési görbe illesztésével 

határoztuk meg. A szignikancia mértéke p<0,05 (’one-way ANOVA’, OriginPro 

7.5).  

 

4.4.2. Jelzett [3H]GHB és [3H]SUC helyeken specifikusan kötődő ligandumok 

effektív koncentrációja 

 A [3H]GHB-vel vagy [3H]SUC-tal jelzett helyeken specifikusan kötődő 

ligandumok effektív koncentrációjának meghatározása következőképpen zajlott: a 

tisztított szinaptoszómális membránfrakcióból származó alikvotokat (400 µl) 
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KH2PO4 pufferben oldott különböző koncentrációjú ligandumokkal (200 µl, 1 nM-10 

mM) inkubáltuk együtt (1 óra, 4°C). A radioaktív koncentráció minden esetben 10 

nM volt (200 µl). A KH2PO4 puffer pH-ját [3H]GHB leszorítási méréseknél 6,5-re, 

[3H]SUC leszorítási méréseknél pedig 5,5-re állítottuk. A kötődési reakciót 

centrifugálással zártuk le (19500 g, 10 perc, 4°C). A keletkezett üledékeket az 

egyensúlyi kötődésnél leírtaknak megfelelően készítettük elő és határoztuk meg 

radioaktivitásukat. Ugyanazon ligandum effektív koncentrációjának 

meghatározásához minimum 3 preparátumból végzett kísérletsorozatot végeztünk, 

minden inkubálást kétszer ismételve. 

 Az adatokat átlag ± S.D.-ben adtuk meg. Az egyes ligandumok fél-telítési 

koncentrációját (IC50) OriginPro 7.5 program, egy vagy két kötőhelyes leszorítási 

görbe illesztésével határoztuk meg. A ligandumok inhibíciós konstans (Ki) értékét, az 

IC50 és Kd értékek ismeretében az Cheng-Prusoff egyenlettel számoltuk (Ki= IC50/1 + 

c*/Kd, ahol c*=radioaktív koncentráció). A szignikancia mértéke p<0,05 (’one-way 

ANOVA’, OriginPro 7.5).  

 

4.4.3. [3H]SUC felvétel és [14C]SUC kibocsátás 

 A [
3
H]SUC felvétel meghatározása a következőképpen történt (Molnár és mtsai 

2008a; Héja és mtsai 2004): a szinaptoszóma preparátumból származó alikvotokat 

(550 µl) különböző, ’PBSS’ pufferben oldott vegyületekkel (550 µl GHB, SUC vagy 

CIT) inkubáltuk elő (10 perc, 30°C). Ezután 500 µl előinkubált oldatot összemértünk 

100 µl SUC oldattal (10 nM jelzett + 90 nM jelöletlen) és 1 perces inkubálási idő 

után (30°C) azonnal üvegszűrőn szűrtük (Whatman GF/B), majd 2x 3 ml ’PBSS’ 

pufferrel mostuk. Az üvegszűrők radioaktivitását HiSafe3 szcintillációs elegyben (3 

ml) határoztuk meg folyadékszcintillációs detektálás segítségével (Wallac 1414 

WinSpectral). A nem specifikus felvételt 1 mM SUC-tal határoztuk meg. Ugyanazon 

vegyület [3H]SUC felvételt befolyásoló hatásának meghatározásához minimum 3 

preparátumból vett kísérletsorozatot végeztünk, minden inkubálást kétszer ismételve. 

Az adatokat originPro 7.5 programban dolgoztuk fel és átlag ± S.D.-ben adtuk meg.  

 A [
14

C]SUC kibocsátás meghatározásához 9-12 napos Wistar patkány koronális 

agyszeletekből kimetszett NAc-t használtunk (Molnár és mtsai 2008a). A patkány 
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agyát lefejezés után eltávolítottuk és ’Preparáló’ pufferben Vibratome készülékkel 

300 µm-es szeleteket készítettünk. A szeleteket egy ’ACSF’ puffert tartalmazó 

’interface’ típusú kamrában 1 órán keresztül inkubáltuk 36 oC-on, karbogén (95% O2 

+ 5% CO2 gázelegy) atmoszféra alatt. Ezt követően 2-3 mm átmérőjű területet 

metszettünk ki a szeletből, mely tartalmazta a NAc ’core’ és ’shell’ régióit egyaránt. 

A NAc metszeteket [14C]SUC (200 µM, Sigma-Aldrich) tartalmazó 200 µl térfogatú 

’ACSF’ pufferbe helyeztük szukcinát-dehidrogenáz gátló 3-NPA (1 mM) 

jelenlétében, 30°C-on, 10 percre. A [14C]SUC főként a gliális tárolókat jelöli meg, 

így a gliasejtek transzportfolyamatait lehet követni. A NAc metszeteket ezután egy 

nitrocellulóz membránra vittük át és egy saját készítésű mikrotérfogatú (50 µl) 

kamrába helyeztük (Barabás és mtsai 2002). A kamrán keresztül 0,5 ml/perc 

sebességgel, 30°C hőmérsékletű termosztált (MLW U7, Budapest, Magyarország) 

’ACSF’ puffert áramoltattunk perisztaltikus pumpa (Gilson Minipuls3, Gilson, 

Magyarország) segítségével. A kamrából távozó folyadékot 0,5 ml térfogatú 

frakciókba gyűjtöttük egy programozható, cseppszámlálós frakciószedővel (2111 

Multirac, LKB Bromma, Svédország). 5 perces mosás után 10 frakciót gyűjtöttünk 

(0-10 perc) az alapvonali SUC felszabadulás meghatározására. Ezután a perfúziós 

oldathoz 2 mM GHB-t, CIT-t vagy SUC-t adtunk 5 percre (11-16 perc), majd újabb 

10 percig (17-27 perc) ismételten ’ACSF’ pufferrel mostuk. A frakciószedővel 

gyűjtött mintákhoz 3 ml HiSafe szcintillációs elegyet adtunk, majd a mintákat 

homogenizáltuk. A frakciók [14C]SUC tartalmát folyadékszcintillációs módszerrel 

határoztuk meg (Wallac 1414 WinSpectral). A [14C]SUC frakcionális felszabadulást 

az aktuálisan a NAc-ben maradt radioaktivitás százalékban fejeztük ki. Az adatokat 

az alapkibocsátásra illesztett exponenciális görbével normalizált módon, átlag ± 

S.D.-ben kifejezve (OriginPro 7.5), 5-7 különböző preparátumból ismételve adtuk 

meg. Az átlagok szignikancia mértéke p<0,05 (’one-way ANOVA’, OriginPro 7.5). 
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4.5. Ca2+ ion tranziensek detektálása patkány NAc agyszeletben konfokális 

lézer képalkotási technika és Ca2+ ion-szenzitív fluoreszcens festék 

alkalmazásával 

4.5.1. GHB-vel kiváltott Ca2+ ion fluktuáció 

 Az intracelluláris Ca2+ ion koncentráció változások detektálásához 300 µm 

vastagságú koronális agyszeleteket használtunk, mely tartalmazta a NAc ’core’ és 

’shell’ régióit, illetve a striatum mediodorzális caudate putamen területét egyaránt 

(Molnár és mtsai 2009a). A preparálás röviden: 9-12 napos, hím Wistar patkányok 

agyát a koponyából való eltávolítás után ’Preparáló’ pufferben, Vibratome 

készülékkel, 300 µm-es szeletekre vágtuk (4-8 szelet/agy). A szeleteket 1 óráig 

’modACSF’ puffert tartalmazó ’interface’ típusú inkubáló kamrában tartottuk 36°C-

on, karbogén atmoszféra alatt. Ezután a szeleteket 5 µM, Ca2+ ion-szenzitív 

fluoreszcens festéket, Fluo-4 acetoxi-metilésztert (Fluo-4 AM-t) tartalmazó, 

’modACSF’ pufferben festettük, 1 órán át, 32°C-on. A Fluo-4 AM olyan sejt 

permeábilis fluoreszcens Ca2+-ion indikátor, melyről, a citoszól intracelluláris 

észteráz-aktivitásának hatására, az AM rész lehasad, így a festék nem képes 

kidiffundálni a sejtmembránon. A vizsgálandó szeletet pásztázó konfokális 

lézermikroszkópba (Olympus BX50WI, Olympus, Budapest, Magyarország) 

süllyeszett mérőkamrába helyeztük. A Fluo-4 AM festéket 488 nm hullámhosszon 

gerjesztettük, az emittált fényt 510-530 nm között detektáltuk 20x nagyítású, 

folyadékimmerziós objektíven keresztül, Tiempo-FluoView 300 szoftverrel 

vezérelve. A fluoreszcens intenzitás-változásokat az idő függvényében követtük (3 

mp/felvétel), szobahőmérsékleten. A ’modACSF’-ben oldott ligandumokat (2 mM 

GHB, 10 µM (R)-baclofén, 0,3 mM (rac)-NCS-382) 90 mp-en keresztül áramoltattuk 

a szelethez perisztaltikus pumpa segítségével (3-4 ml/perc, Gilson Minipuls3). A 

GHB és egyéb ligandumok hatását az intracelluláris Ca2+ ion tranziensekre a 

felvillanó sejtek számával azonosítottuk. A GHB hatását önmagában és (rac)-NCS-

382 mellett figyeltük, illetve összhasonlítottuk (R)-baclofén hatásával, patkány és 

GABABR1 KO egerek NAc agyszeletében. A mérések mindvégig 1 µM TTX 

jelenlétében zajlottak. 
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 A Fluo-4 AM intenzitásának mértéke arányos az intracelluláris Ca2+-ion 

koncentrációjával, de az intenzitás mértéke függ a sejtbe jutott festék 

koncentrációjától is. Ezért, a sejtek fluoreszcencia változásait F%-ban adtuk meg 

(fluoreszcencia változás/ alap fluoreszcencia x 100). Egy-egy sejt fluoreszcencia 

változását akkor tekintettük az általunk kiváltott hatásra adott válasznak, ha a sejt 

flureszcencia változásának mértéke meghaladta az 50%-os tranziens változást és ha 

az a ligandumok adagolásának kezdetétől számított 90 mp-en belül jelentkezett. Az 

adatokat átlag ± S.E.M.-ban adtuk meg, ahol n jelöli egy adott mérésben detektált 

összes sejt számát, N jelöli a szeletek számát és ns jelöli az adott ligandum 

adagolására reagáló sejtek számát egy szeletben. A szigifikancia megállapításához az 

OriginPro 7.5 program független t-próbáját használtuk, p<0,05 értékkel.  

 

 

4.5.2. ATP-vel kiváltott Ca2+ ion-hullámok 

 A SUC réskapcsolatokhoz társítható funciójának eldöntése érdekében egy új, in 

vitro funkcionális modell kidolgozása vált szükségessé. Ennek érdekében patkány 

NAc agyszeleteken ATP-vel kiváltott, réskapcsolatokon keresztül terjedő Ca2+ ion-

hullámokat generáltunk, majd figyeltük a SUC hullámra gyakorolt hatásait. Az ATP-

vel kiváltott Ca2+ ion-hullámok detektálásához az 4.4.1-es pontban leírt módon 

preparált és festett patkány agyszeleteket használtunk, melyeket pásztázó konfokális 

lézermikroszkóppal követtünk (Olympus BX50WI, Olympus, Budapest, 

Magyarország). A Fluo-4 AM festéket 488 nm hullámhosszon gerjesztettük, az 

emittált fényt 510-530 nm között detektáltuk (1-es csatorna), 20x nagyítású, 

folyadékimmerziós objektíven keresztül, Tiempo-FluoView 300 szoftverrel 

vezérelve. A sejtek intracelluláris Ca2+ ion koncentráció változásait két területen, az 

NAc-ben vagy ugyanzon agyszelet striatum-ának mediodorzális caudate putamen 

területén (továbbiakban striatum) követtük nyomon az idő függvényében (2 

mp/felvétel).  

 A kísérletek a következőképpen zajlottak: minden egyes szeletről 2 db, 

egyenként 10 perc hosszúságú felvétel készült. A szeleteket a detektálás ideje alatt 

végig 95% O2 + 5% CO2 gázeleggyel buborékoltatott ’modACSF’ pufferben 
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tartottuk, melyet perisztaltikus pumpa segítségével áramoltattunk. A Ca2+ ion-

hullámokat ’modACSF’-ben oldott 100 µM ATP-vel váltottuk ki, melyet 2-5 MΩ 

ellenállású üveg mikrokapillárisból adagoltunk a szelet felszínére, mindkét felvétel 3. 

és 4. perce között. A két ATP-vel kiváltott Ca2+ ion-hullám tulajdonságait figyeltük: 

(1) az ATP-re intracelluláris Ca2+ jellel reagáló sejtek számát és (2) a reagáló sejtek 

Ca2+ jelének fluoreszcens intenzitását. Kontroll mérések alkalmával a két ATP 

adagolás teljesen egyforma körülmények között történt (6. ábra), míg a teszt mérések 

alkalmával a második ATP adagolás ideje alatt ’modACSF’ pufferben oldott, 

különböző koncentrációjú ligandumok voltak jelen (6. ábra). Az eredményeket, ha 

másképp nem jelöltük, mindig a két ATP adagolás hatására kialakuló Ca2+ ion-

hullám alatt detektált sejtszám (∆N) és fluoreszcencia intenzitás (∆F/F) változásként 

tüntettük fel az első ATP adagolásnál tapasztalt értékek (ATP1) %-ban (6. ábra). A 

vizsgálandó vegyületek ∆N-re és ∆F/F-re gyakorolt hatását önmagukban (0,005 - 2 

mM SUC; 0,05 - 2 mM GHB; 0,1 - 1 mM CBX; 0,1 - 1 mM FFA; 0,1 mM szuramin; 

0,2 mM DL-AP5) és 0,05 mM SUC mellett adagolva követtük nyomon.  

 

 

6. ábra. A SUC funcionális vizsgálatához kidolgozott 

protokoll sematikus ábrája.  

 

 Az ATP-vel kiváltott Ca2+ ion-hullámok alatt bekövetkező sejtpusztulás 

mértékének megállapítására, egyes mérésekkor propídium jodidos (PI) festést is 

alkalmaztunk. A PI fluoreszcens indikátor, mely átjut az elpusztult sejtek 

membránján és megfesti azok sejtmagját. Az 5.4.1-es pontban leírt módon preparált 
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agyszeleteket ’modACSF’ pufferben oldott, 5 µM Fluo-4 AM-mel párhuzamosan, 

7,5 µM PI-vel is festettük (1 órán keresztül, 32°C-on). A detektálást pásztázó 

konfkális lézermikroszkóppal végeztük, 543 nm gerjesztési, és 560-600 nm emittált 

hullámhosszon (2-es csatorna).  

 Az ATP-vel kiváltott Ca2+ ion-hullámokban résztvevő sejtek azonosítása 

érdekében szulforodamin 101-es (SR101) festést alkalmaztunk. Az SR101 

specifikusan jelöli az egyes glutaminsav transzportereket (EAAT) expresszáló, 

protoplazmikus asztrocitákat (Matthias és mtsai 2003; Kafitz és mtsai 2008). Az 

SR101-et a Ca2+ ion-hullámot kiváltó 100 µM ATP-vel együtt, ’modACSF’ 

pufferben oldva (100 µM SR101) üveg mikrokapillárisból jutattuk a szeletre (1 

percig). Az SR101-gyel megjelölt sejtek morfológiáját pásztázó konfokális 

lézermikroszkóp segítségével ellenőriztük. A gerjesztés 543 nm hullámhosszon 

történt, az emittált fényt 560-600 nm között detektáltuk (2-es csatorna). A Fluo-4 

AM és az SR101 festődés kolokalizációjának megállapításához az 1-es és a 2-es 

csatornán detektált jeleket egymásra fektettük (ImageJ 1.41 ingyenes képelemző 

program, NIH, Amerikai Egyesült Államok).  

 Az adatokat átlag ± S.E.M.-ban adtuk meg. A szigifikancia megállapításához az 

OriginPro 7.5 program független (kontroll vs. teszt) vagy párosított (ATP1 vs. ATP2) 

t-próbáját használtuk. A szignifikancia értéke p<0,05, * a kontroll-hoz képest vagy 

** a SUC hatásához képest. Egy agyszeleten mindig csak egyféle, kontroll vagy teszt 

mérést végeztünk, melyet vagy a NAc-ben vagy a striatum-ban vettünk fel (N=1).  

 

 

4.6. Immunhisztokémiai sejtazonosítás 

 Az ATP-keltette Ca2+ ion-hullámban részt vevő sejtek azonosítása érdekében 

fluoreszcens immunreakciót végeztünk, a kizálólag asztrocitákra jellemző GFAP 

(glial fibrillary acidic protein) megjelenítésére. Az ATP-keltette Ca2+ ion-hullám 

detektálása után, a terület későbbi azonosítása érdekében a látótér két ellentétes 

sarkán egyes sejteket 10 %-os tripánkék-oldattal jelöltünk meg. Ezt követően az 

egész agyszeletet 4 %-os paraformaldehid oldattal (pH 7,2) fixáltuk (1 órán 

keresztül, folyamatos enyhe rázás mellett, szobahőmérsékleten), majd ’PB’-ben (pH 
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7,2) tároltuk egy éjszakán keresztül. A következő napon 3x 10 perces ’PB’-ben 

történő mosást követően, a szeleteket a membránpermeábilitás növelésére 0,5 %-os 

Triton-X 100-ban tartottuk 1 órán keresztül. Ezt újabb 3x 10 perc ’PB’ mosás 

követett, majd a háttérreakció csökkentése érdekében a szeleteket 1 órán keresztül 10 

%-os normál kecskéből származó szérumban inkubáltuk. ’PB’-s mosás után a 

szeleteket primer antitestet tartalmazó szérumban (nyúl anti-GFAP, 1:4000 azidos 

’PB’-ben) inkubáltuk 48 órán keresztül, folyamatos enyhe rázás mellett, 4°C-on. 

Harmadnap 3x 10 perces ’PB’ mosás után a szeletek a fluoreszcensen jelölt 

szekunder antitestet tartalmazó szérumba (anti-nyúl IgG Alexa Fluor 594 

konjugátum, 1:1000 PB-ben) kerültek 1 órára, folyamatos enyhe rázás mellett, 

szobahőmérsékleten. Az utolsó ’PB’-s mosást követően a szeleteket tárgylemezre 

húztuk majd a fedőlemezeket (Menzel-Glaser 24x40 mm) Aqua PolyMount-tal 

rögzítettük. A szeleteket 4°C-on, sötétben tároltuk. 

 GFAP-immunpozitív sejtek detektálását pásztázó konfokális 

lézermikroszkóppal végeztük. A gerjesztés 543 nm hullámhosszon történt, az 

emittált fényt 560-600 nm között detektáltuk (2-es csatorna). A korábban mért Fluo-

4 AM és a GFAP-immunpozitivitás kolokalizációjának megállapításához az 1-es és a 

2-es csatornán detektált jeleket egymásra fektettük (ImageJ 1.41 ingyenes képelemző 

program, NIH, Amerikai Egyesült Államok).  

 

 

4.7. Mezőpotenciál detektálása patkány NAc agyszeletben  

 A sejtek közötti (extracelluláris) térben megjelenő potenciál-tranziensek 

detektálása érdekében mezőpotenciál méréseket végeztünk. Egy ~4-6 MΩ 

ellenállású, ’modACSF’-fel töltött üveg mikrokapillárist helyeztünk a NAc 

régiójába, körülbelül 50-100 µm-re a szelet felszínétől, miközben a 4.4.2-es pontban 

ismertetett módon ATP-vel kiváltott Ca2+ ion-hullámokat detektáltunk konfokális 

lézer mikroszkóp segítségével. A mezőpotenciál változásokat 10 kHz mintavételi 

frekvenciával és 2 kHz felső jelszűrő beiktatásával rögzítettük, Digidata 1320A 

analóg-digitális átalakító és Multiclamp 700A erősítőn (Axon Instruments, Foster 

City, Amerikai Egyesült Államok) keresztül.  
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4.8. Statisztikai kiértékelés és ábrakészítés 

 A mérések statisztikai kiértékeléshez az OriginPro 7.5 program beépített ’one-

way ANOVA’-próbáját és ’Student’s’ t-próbáit (párosított és független) használtam. 

Az adott méréshez használt statisztikai próbát zárójelben jeleztem. A statisztikai 

szignifikancia határértéke minden esetben p<0,05. Az adatokat átlag ± S.D-ben 

adtam meg a radioaktív nyomkövetéses méréseknél és átlag ± S.E.M–ben, a 

konfokális képalkotó kísérleteknél. 

 A konfokális lézermikroszkóp Tiempo-FluoView300 szoftvere által rögzített, 

512x512 pixel felbontású képeket, ImageJ 1.41 (szabad hozzáférésű képelemző 

program, NIH, Amerikai Egyesült Államok) programban dolgoztam fel.  

 A disszertáció ábráinak elkészítéséhez CorelDraw 9 (Corel Inc., Dallas, 

Amerikai Egyesült Államok) programot használtam. 
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5. EREDMÉNYEK 

5.1. [3H]GHB kötődési vizsgálatok 

5.1.1. GHB kötődési paraméterek patkány előagyi szinaptoszómális 

membránfrakcióban  

 A célfehérje-ligandum kölcsönhatások kvantitatív jellemzését szolgálja az 

egyensúlyi kötődési reakció, amely infomációt szolgáltat a radioaktiv izotóppal jelölt 

ligandum (GHB) és az adott preparátumban (szinaptoszómális membrán) jelen levő 

target molekulák közötti affinitásról. A ’csak jelzett’ (’hot only’) kísérletekben a 

telíthető kötőhelyek száma, a BMAX is meghatározható. ’Csak jelzett’ [3H]GHB 

ligandumot alkalmazva a BMAX értékére 14 pM/mg fehérje, az egyensúlyi 

disszociációs állandóéra (Kd) pedig 1 µM adódott. Az 1000 nM [3H]GHB 

koncentrációnál mért nem-specifikus (NS) és összes (T) kötődési arány (NS/T) 0,74 

volt. További telíthető kötőhelyek után kutatva, a méréseket elvégeztük 10 nM 

[3H]GHB jelöletlen GHB-val történő higítása mellett is, úgynevezett ’leszorítási’ 

(’displacement’) kísérletekben. Kis koncentrációtartományban (1-1000 nM) a ’csak 

jelzett’ és a ’leszorítási’ kísérletek eredményei nem tértek el egymástól (7. ábra, 

nagyított részlet). Ezek az adatok arra utalnak, hogy létezik egy membránba 

ágyazott, ’mikromoláris affinitású’ specifikus GHB kötőhely (7. ábra). Nagyobb 

koncentrációjú (1-1000 µM) GHB és 10 nM [3H]GHB koncentráció mellett azonban 

megjelenik egy ~200 µM Kd és ~300 pM/mg fehérje BMAX értékekkel  jellemezhető, 

jóval kisebb affinitású, ugyanakkor nagy kapacitású GHB kötőhely is (7. ábra).  
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7. ábra. Tisztított szinaptoszómális membránfrakcióban 

mért specifikus [3H]GHB kötőhelyeken mért pontokra 

illesztett telítési görbe. 1 nM – 1 mM 

koncentrációtartományban az eredmények egy membránba 

ágyazott, specifikus GHB kötőhelyet mutatnak (N=4). 

Nagyított részlet: a ’csak jelzett’ (□) és a ’leszorítási’ (○) 

mérési pontokra illesztett telítési görbe (1 nM-1000 nM). 

 

 Összehasonlításképpen az egyensúlyi kötődési kísérleteket elvégeztük patkány 

kisagyból származó tisztított szinaptoszómális membránfrakcióban is. Korábbi 

irodalmi adatokkal megegyezően (Gould és mtsai 2003), mikromoláris affinitású 

specifikus [3H]GHB kötődést ezen a területen nem tapasztaltunk. 

 

 

5.1.2. A GHB kötőhely farmakológiai jellemzése patkány előagyi 

szinaptoszómális membránfrakcióban 

 Annak érdekében, hogy a specifikus GHB kötőhely lehetséges funkcionális 

szerepét és ehhez kapcsolódó potenciális farmakológiai jelentőségét felismerhessük, 

leszorítási kísérleteket végeztünk, 10 nM [3H]GHB és különböző koncentrációjú (1 

nM - 1mM) ismert ligandumok jelenlétében, patkány előagyból szarmazó tisztított 

szinaptoszómális membránfrakcióban. Vizsgáltuk a GHB, a GHB receptor 

antagonista (rac)-NCS-382, a GHB természetes metabolit SUC, a GABAB receptor 
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agonista (R)-baclofén és a GABAB receptor antagonista CGP 55845 [3H]GHB 

kötődésre gyakorolt hatását (8.A ábra). A nem-specifikus kötődést 1 mM GHB-val 

definiáltuk. A [3H]GHB kötődés teljes leszorítását tapasztaltuk GHB, SUC és (rac)-

NCS-382 esetében (KiGHB= 1,6 ± 0,3 µM; KiSUC= 212 ± 66 µM; KiNCS382= 1,2 ± 0,2 

µM), míg a GABAB receptor ligandumok nem voltak hatásosak (Kibac> 1 mM, 

KiCGP55845>1 mM) (8.A ábra).  

 Megvizsgáltuk különböző réskapcsolat gátlószerek (CBX, α-, β-GRA, kinin) és 

a SUC származék etil-hemiSUC [3H]GHB kötődésre gyakorolt hatását is (8.B ábra). 

A réskapcsolat gátlószerek közül a CBX bizonyult a legaktívabbnak (KiCBX= 16,4 ± 

6,1 µM), bár csupán részleges [3H]GHB leszorításra volt képes (300 µM CBX 

koncentrációig). Összehasonlításképpen, a CBX-hez szerkezetéhez hasonló α- és β-

GRA igen csekély mértékben volt hatékony, az alkalmazott 100 µM-os legnagyobb 

koncentrációnál is csupán 11,4 ± 4,7% (α-GRA) és 24,8 ± 8,0% (β-GRA) [3H]GHB 

kötődés gátlást tapasztaltunk (8.B ábra). Az etil-hemiSUC a [3H]GHB-t teljesen 

leszorította kötőhelyéről, (KiehSUC= 29,8 ± 4,1 µM), míg a kinin hatástalannak 

bizonyult (KiKININ> 1mM). 

 

 

 

8. ábra. A specifikus [3H]GHB kötőhely farmakológiai 

jellemzése, patkány előagyi tisztított szinaptoszómális 

membránfrakcióban. A GHB, a SUC, a (rac)-NCS-382 és 

az etil-hemiSUC teljesen leszorította a [3H]GHB-t annak 

kötőhelyéről, míg a GABAB receptor ligandumok nem voltak 

hatékonyak. A réskapcsolat gátlószer CBX, habár csak 

részlegesen, de gátolta a [3H]GHB kötődését. 

 



  

35 

5.1.3. A GHB kötőhely farmakológiai jellemzői és szubcelluláris lokalizációja 

humán NAc-ben és GP-ben 

 A patkány előagyi [3H]GHB kötőhelyet jellemző ligandumokat, illetve a 

GABAB receptor ligandumokat megvizsgáltuk humán NAc-ből és GP-ből készített 

tisztított szinaptoszómális membránfrakcióban is. A humán minták korlátozott 

mennyisége miatt nem volt lehetőségünk a koncentráció-leszorítási függvényt jobban 

meghatározó részletes koncentrációsorokat alkalmazni, ezért a patkányagyból izolált 

szinaptoszómális membrán preparátumban mért, legérdekesebb ligandumokra (GHB, 

SUC, (rac)-NCS-382, CBX valamint (R)-baclofén és CGP 55845) kapott jellemző Ki 

értékektől lefelé és/vagy felfelé nagyságrendben eltérő néhány koncentrációt 

alkalmaztunk (1. táblázat). A patkányban tapasztaltakhoz nagyon hasonlóan teljes 

[3H]GHB leszorítást tapasztaltunk GHB és (rac)-NCS-382 esetében mindkét 

területen (1. táblázat). A GHB féltelítési koncentrációját (IC50) 4,3 ± 2,1 µM-ban 

állapítottuk meg a NAc-ben és 3,6 ± 2,2 µM-ban a GP-ben. A NAc-ben egyik 

GABAB receptor ligandum sem bizonyult hatékonynak, míg a GP-ben egy ~20%-os 

leszorítás volt tapasztalható (mindkét vegyület 1 mM-ban alkalmazva; *p<0,05 NAc 

vs. GP) (1. táblázat). Területfüggő hatást mutatott a SUC (10-100 µM) is: míg a 

NAc-ben csupán 10% körüli, addig a GP-ben 33%-os gátló hatása volt (*p<0,05 

NAc vs. GP). A CBX mindkét agyterületen jelentős gátlást mutatott, (100 µM-ban 

alkalmazva 55-60 %). 

  

 A [3H]GHB kötődési vizsgálatok eredményei alapján kijelenthetjük, hogy 

létezik egy membránba ágyazott, SUC-szenzitív GHB célfehérje, mely független a 

GABAB receptortól. Ez a GHB és SUC kötő fehérje kölcsönhatásba lép az ismert 

réskapcsolat gátlószer CBX-szel is. 
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1. táblázat. Humán NAc és GP tisztított szinaptoszómális membránfrakcióban mért, 

különböző ligandumok [3H]GHB leszorítási adatainak összehasonlító táblázata. 

(*szignifikáns %-os különbség a NAc és a GP között p<0,05; ’one-way’ ANOVA, 

OriginPro 7.5).  

 

 

 

5.2. [3H]SUC kötődési vizsgálatok 

5.2.1. SUC kötődése a környező pH függvényében 

 A SUC-szenzitív [3H]GHB kötődés felfedezése felvetette a igényét annak, hogy 

közvetlenül vizsgáljuk a GHB [3H]SUC kötődésre gyakorolt hatását. Ennek 

érdekében először összehasonlító [3H]SUC és [3H]GHB kötődési méréseket 

végeztünk tisztított szinaptoszómális membránfrakcióban, miközben a reakció közeg 

pH-ját 7,5-4,5 között változtattuk (9. ábra).  
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9. ábra. [3H]SUC és [3H]GHB specifikus kötődése a 

környező pH függvényében. A méréseket patkány 

előagyból származó tisztított szinaptoszómális membrán- 

frakcióban végeztük (N=4). 

 

Mind [3H]SUC, mind a [3H]GHB specifikus kötődése erősen függ a környezet pH-

jától, mégpedig mindkét vizsgált anyag savanyúbb közegben ér el jobb specifikus 

kötődési arányt (9. ábra). A SUC és a GHB savi disszociációs állandóinak (pK) 

ismeretében (SUC pK1=4,21, pK2=5,64 és GHB pK1=4,72) tudjuk, hogy pH 5,5 

környezetben a SUC monokarboxilát, míg a GHB anionos formában jelen van. A jó 

NS/T kötődési ráta érdekében a [3H]SUC kötődési kísérleteket pH 5,5 környezetben 

végeztük. 

 

 

5.2.2. SUC nagy- és kis-affinitású kötődési paraméterei patkány előagyi 

szinaptoszómális membránfrakcióban 

 A [3H]SUC egyensúlyi kötődési vizsgálatokat patkány előagyi tisztított 

szinaptoszómális membránfrakcióban végeztük (pH 5,5). A mérések 10 nM 

[3H]SUC, jelöletlen SUC-tal történő higítása (1 nM – 20 mM) mellett végzett 

’leszorítási’ mérésekben zajlottak. Ilyen körülmények között a [3H]SUC egy nagy-

affinitású (BMAX= 25 ± 3 pM/mg fehérje; Kd= 1,9 ± 0,6 µM) és egy kis-affinitású 
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(BMAX= 9,9 ± 1,9 nM/mg fehérje; Kd= 10,4 ± 3,4 mM) specifikus kötőhellyel 

rendelkezik.  

 

 

 

10. ábra. [3H]SUC egyensúlyi kötődése tisztított 

szinaptoszómális membránfrakcióban. A nagy-, és kis-

affinitású [3H]SUC kötőhelyeken mért pontokra illesztett 

telítési görbék (N=3). 

 

 

5.2.3. SUC nagy- és kis-affinitású kötőhelyének jellemzése patkány előagyi 

szinaptoszómális membránfrakcióban  

 Annak érdekében, hogy a membránba ágyazott nagy-, és kis-affinitású [3H]SUC 

kötőhelyeket azonosítani tudjuk, leszorítási kísérleteket végeztünk. A méréseket 

patkány előagyból származó tisztított szinaptoszómális membránfrakcióban, 10 nM 

[3H]SUC és különböző koncentrációjú (1 nM-30 mM) ligandumok jelenlétében, pH 

5,5-ön végeztük. A nem specifikus kötődést 30 mM SUC-tal határoztuk meg, az 

NS/T ráta 0,35 ± 0,12 volt. Elsődleges célunk volt megvizsgálni a SUC-szenzitív 

[3H]GHB kötőhelyen hatásosnak bizonyult ligandumok [3H]SUC kötődésre 

gyakorolt hatását (11. ábra).  
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11. ábra. A [3H]SUC kötőhely farmakológiai jellemzése 

patkány előagyi tisztított szinaptoszómális 

membránfrakcióban. A: a jellemző ligandumok két-, vagy 

egy-kötőhelyes leszorítási görbéi. B: a vizsgált ligandumok 

Ki értékeinek összehasonlító grafikonja. 

 

Teljes és kétfázisú leszorítást tapasztaltunk a SUC és a GHB esetében, ezek a 

ligandumok mind a nagy-, mind a kis-affinitású [3H]SUC kötődést leszorították 

(11.A ábra). A SUC-ot jellemző Ki értékek 9,1 ± 1,7 µM és 15 ± 7 mM, míg a GHB 

Ki értékei 3,9 ± 0,5 µM és 5 ± 2 mM voltak (11.B ábra). A GHB receptor antagonista 

(rac)-NCS-382 azonban csak a nagy-affinitású [3H]SUC kötődést gátolta 

(KiNCS382=0,8 ± 0,1 µM; 11.A ábra). Fontos volt megvizsgálni a specifikus SUC 

kötődés réskapcsolatokkal való esetleges összefüggését is. Ezért teszteltük két ismert 

réskapcsolat gátlószer, a CBX és a FFA hatásait. Mindkét ligandum csupán 

részleges, és csak a nagy-affinitású kötőhelyen mutatott leszorítást (KiCBX= 28 ± 9 

µM; KiFFA= 24 ± 13 µM; 11.A-B ábra). A SUC származék etil-hemiSUC a 

réskapcsolat gátlószerekhez hasonlóan csak a nagy-affinitású [3H]SUC kötődést 

gátolta (KiehSUC=17 ± 5 µM; 11.B ábra). A CIT csak a kis-affinitású SUC kötőhelyen 

szorított le (KiCIT=0,8 ± 0,1 mM; 11.B ábra). A különböző ligandumok Ki értékeinek 

meghatározásához, minimum 3 preparátumból vett kísérletsorozatot végeztünk, 

minden inkubálást kétszer ismételve (N≥3). 
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5.2.4. SUC kötőhely ligandum-specificitásának jellemzése humán NAc-ben 

 A [3H]SUC egyensúlyi kötődési kísérleteket elvégeztük humán NAc-ből 

készített tisztított szinaptoszómális membránfrakcióban is. A NAc-ben egy 

specifikus [3H]SUC kötőhelyet találtunk, melyet 206 ± 88 pM/mg fehérje BMAX és 

12,4 ± 3,7 µM Kd értékekkel jellemeztünk. Ezek után elvégeztük a NAc 

szinaptoszómális [3H]SUC kötőhelyének farmakológiai jellemzését. Az 

eredményeket a patkány előagyban mértekkel korreláltatva mutatjuk (12. ábra). A 

patkány előagyban mért, nagy-affinitású [3H]SUC kötőhely jellemzésénél kapott 

eredményekhez nagyon hasonlóan, a SUC (Ki=2,9 ± 0,6 µM), a GHB (Ki=2,2 ± 1,0 

µM), a (rac)-NCS-382 (Ki=0,8 ± 0,2 µM) és az etil-hemiSUC (Ki=5,0 ± 1,2 µM) 

teljes leszorítást mutatott. Mindkét vizsgált réskapcsolat gátlószer hatékonynak 

bizonyult (KiCBX=24 ± 7 µM KiFFA=39 ± 8 µM). A CIT csak magas koncentrációban 

mutatott leszorítást (KiCIT=0,7 ± 0,5 mM). Korrelációs analízist végeztünk a patkány 

és humán NAc IC50 adatok összehasonlítására: a pontokra illesztett egyenes R értéke 

0,94 volt. A humán NAc-ben levő SUC kötődést befolyásoló ligandumok Ki és IC50 

értékeinek meghatározásához, 3 preparátumból vett kísérletsorozatot végeztünk, 

minden inkubálást kétszer ismételve (N=3). 

 

 

 

12. ábra Humán NAc-ben és patkány előagyban mért 

ligandumok jellemző IC50 értékeinek korrelációja. A 

méréseket mindkét esetben tisztított szinaptoszómális 

membránfrakcióban végeztük. 



  

41 

 

5.2.5. SUC felvétel és kibocsátás patkány szinaptoszóma frakcióban és NAc 

agyszeletben  

 A SUC a neuronális sejtek anyagcserefolyamatainak természetes szubsztrátja, 

ezért fontos volt tisztázni, hogy van-e összefüggés a specifikus GHB-szenzitív SUC 

kötőhely és a membrántranszport folyamatok között. Ennek érdekében [3H]SUC 

felvételi méréseket végeztünk patkány előagyból származó szinaptoszóma 

frakcióban (pH 7,5). 30 C-on végezve a kísérleteket, nagyarányú [3H]SUC felvételt 

tapasztaltunk (2,1 ± 0,1 pM/mg fehérje). A GHB nem volt hatással a [3H]SUC 

transzportfolyamataira 1 mM koncentrációig (N=3), míg a CIT nagy 

koncentrációban gátolta azt (IC50= 1,0 ± 0,3 mM, N=3; 13.A ábra). A SUC 6,7 ± 0,2 

µM IC50 értékkel gátolta a [3H]SUC felvételt (N=3; 13.A ábra). Az eredményeket a 

kötődési kísérletekben kapott IC50 értékekkel korreláltava mutatjuk (13.A ábra). 

 

 

 

13. ábra. A SUC, a GHB és a CIT [3H]SUC felvételre és 

[14C]SUC kibocsátásra gyakorolt hatásai. A felvételi 

méréseket szinaptoszóma frakcióban végeztük, így követve a 

neuronális tramszportfolyamatokat. A kibocsátási 

kísérleteket NAc agyszeletben végeztük, [14C] izotóppal 

jelölve a gliális transzportfolyamatokat. 

 

 Megvizsgáltuk a gliális SUC transzportfolyamatokat is. Patkány NAc 

agyszeletben követtük a SUC, a GHB és a CIT [14C]SUC kibocsátásra gyakorolt 
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hatását ’ACSF’ pufferben (pH 7,4). 2 mM SUC nagyban növelte a [14C]SUC 

kibocsátást (N=6), mely egy SUC-SUC cserefolyamat jelenlétére utal (13.B ábra). 

Szintén növelte a [14C]SUC kibocsátást 2 mM CIT is (N=7), amely az ismert SUC-

CIT exchanger működésének eredménye (Inoue és mtsai 2002a, 2002b, 2004, Pajor 

2006; 13.B ábra). Mindezekkel ellentétben 2 mM GHB nem volt hatással a [14C]SUC 

kibocsátásra (N=5, 13.B ábra). 

 

 A SUC kötődési, felvételi és kibocsátási méréseink alapján megállapíthatjuk, 

hogy létezik egy membránba ágyazott GHB-szenzitív SUC target molekula, mely 

kölcsönhatásba lép réskapcsolat gátlószerekkel és független mind a neuronális, mind 

a gliális transzportfolyamatoktól. 

 

 

5.3. Átfedő GHB és SUC kötőhelyek azonosítása GHB receptor specifikus 

NCS-382 sztereoizomerek alkalmazásával patkány szinaptoszómális 

membránfrakcióban  

 A GHB és SUC kötőhelyek azonosításához, az ismert GHB receptor antagonista 

NCS-382 királis tulajdonságait használtuk ki (14. ábra). A kereskedelmi 

forgalomban kapható (rac)-NCS-382 két sztereoizomer (R,S) keverékét tartalmazza, 

melyeket királis, nagy teljesítményű folyadékkromatográfiás (HPLC) technikával 

elválasztottunk (Molnár és mtsai 2008b). Az elválasztott sztereoizomerek tisztaságát 

(% ee ≥ 97,5) szintén HPLC módszerrel ellenőriztük. Összehasonlítottuk az (R)-

NCS-382 és (S)-NCS-382 sztereoizomerek [3H]SUC és [3H]GHB kötődésre 

gyakorolt hatását (10 nM – 1 mM). Az izomerekre jellemző Ki értékek 

meghatározásához, 3 tisztított szinaptoszómális membránpreparátumból vett 

kísérletsorozatot végeztünk, minden inkubálást kétszer ismételve (N=3). 
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14. ábra. Az (R)-, és (S)-NCS-382 sztereoizomerek 

összehasonlító szerkezeti vizsgálata. Az (R)-, és (S)-NCS-

382 sztereoizomerek (A), az (R)-NCS-382 és a GHB (B), és 

az (R)-NCS-382 és a SUC (C) szerkezetének egymásra 

illesztett képe. Az illesztéseket PyMOL 0.99 programmal 

végeztük (DeLano Scientific LLC., http://www.pymol.org). 

 

 A [3H]SUC leszorítási kísérletek során azt találtuk, hogy egyik NCS-382 

sztereoizomer sem képes teljes leszorításra (15.A ábra). Az (R)-NCS-382 (KiR=0,4 ± 

0,1 µM) körülbelül 200x nagyobb affinitással kötődik a [3H]SUC által jelölt 

kötőhelyre mint az (S)-NCS-382 (KiS=73 ± 9 µM). A két sztereoizomer 1:1 arányú 

keverékével előállított (RS)-NCS-382 sem volt képes a [3H]SUC teljes leszorítására 

(15.A ábra). Az (RS)-NCS-382 Ki értéke (KiRS=0,5 ± 0,1 µM) nem tért el jelentősen 

az R-sztereoizomer Ki értékétől. Korábbi eredményeinkkel megegyezően (6.2.3) a 

rezolválatlan, (rac)-NCS-382 sem volt képes teljes leszorításra (11.A ábra), illetve az 

RS-, és (rac)-NCS-382 Ki értékei sem térnek el jelentősen egymástól.  
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15. ábra. Specifikusan kötött [3H]SUC és [3H]GHB 

leszorítás NCS-382 sztereoizomerek jelenlétében. A 

méréseket patkány előagyi szinaptoszómális 

membránfrakcióban végeztük (N=3).  

 

 A [3H]GHB leszorítási kisérleteknél a [3H]SUC leszorítási eredményekhez 

hasonlóan azt tapasztaltuk, hogy sem az (R)-, sem az (S)-NCS-382 nem képes teljes 

leszorításra (15.B ábra). A két sztereoizomerre jellemző inhibíciós konstans értékek 

KiR=0,8 ± 0,2 µM és KiS=92 ± 18 µM voltak. Az (R)-izomer ~115x volt hatékonyabb 

a [3H]GHB kötőhelyén mint az (S)-izomer. Ellenben a SUC leszorítási kísérleknél 

tapasztaltakkal, a két sztereoizomerből előállított kevert (RS)-NCS-382 teljesen 

leszorította a [3H]GHB-t annak kötőhelyéről (15.B ábra). Az (RS)-NCS-382 

kötődésére jellemző Ki érték (KiRS=0,9 ± 0,2 µM) nem tért el jelentősen a korábban 

mért (rac)-NCS-382 Ki értékétől (1,2 ± 0,2 µM) (8.A ábra). 

 

 Az (R)-, és (S)-NCS-382 sztereoizomerekkel végzett leszorítási kísérletek 

eredményeképpen elmondhatjuk, hogy a SUC kötőhely hasonló sztereo-szelektívitási 

profilja alapján azonosítható a szinaptikus GHB kötőhellyel.  
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5.4. GHB hatásának funkcionális vizsgálata NAc agyszeletben 

5.4.1. GHB hatása NAc sejtek intracelluláris Ca2+ ion koncentrációjára  

 A GHB funkcionális hatásának vizsgálatára kölyök patkányok (9-12 nap) 

koronálisan metszett, NAc-t tartalmazó agyszeleteit használtuk, melyeket előzőleg 

intracelluláris Ca2+ ion indikátorral (Fluo-4 AM) festettünk meg (4.4.1). Az 

intracelluláris Ca2+ ion indikátorral töltött NAc sejtek, kis spontán aktivitással 

rendelkeztek, azaz csak kis számú Ca2+ jel látszódott a kontroll szakaszban (90 mp, 

ns= 0,8 ± 0,3, N=10, ~50 db sejt/látótér). A GHB ’modACSF’ pufferben oldva (2 

mM) jelentős Ca2+ ion növekményeket okozott egyes NAc sejtekben (ns=5,7 ± 0,7, 

N=21; + p<0,05 a kontrollhoz képest; 16.A ábra). Ezek a Ca2+ ion jelek lehettek 

egyszeri (89%) vagy többszörös felvillanások (11%, n=167, N=34; 16.B ábra). A 

felvillanások amplitudója 1,5 – 200 x között variált. Alacsony koncentrációban (50 

µM) a GHB szintén Ca2+ ion növekményeket okozott egyes NAc sejtekben (ns=2,0 ± 

0,6, N=5; + p<0,05 a kontrollhoz képest és * p<0,05 2 mM GHB hatásához képest; 

16.C ábra). Összehasonlításképpen a GABAB receptor agonista (R)-baclofént adtunk 

a szeletekre (90 mp, 10 µM). Az (R)-baclofén szignifikánsan kevesebb sejtben 

okozott Ca2+ ion-változásokat, mint 2 mM GHB (ns= 1,0 ± 0,6, N=8; * p<0,05 2 mM 

GHB hatásához képest; 16.C ábra). A nagy koncentrációjú GHB (2 mM) hatását 

megvizsgáltuk idősebb korú (’Fiatal’: 19-21 nap) állatokban is. Itt hasonló Ca2+ ion-

változásokat regisztráltunk, ám valamivel kevesebb sejtben, mint kölyök állatokban 

(ns=3,2 ± 0,2, N=7; * p<0,05 a kölyök állatokban mértekhez képest; 16.D ábra).  
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16. ábra. A GHB NAc sejtek intracelluláris Ca2+ ion 

koncentrációjára gyakorolt hatása. A: sorozatfelvételen 

bekarikázott sejtek 2 mM GHB hatására jelentős Ca2+ ion 

koncentráció növekménnyel reagálnak. Az első kép az 

adagolás elött, a második az adagolás alatt, az utolsó pedig 

az adagolás után készült. B: az A ábrán bekarikázott sejtek 
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időbeli fluoreszcencia változása. C: GHB (50 µM, 2 mM) és 

(R)-baclofén (10 uM) hatásának összehasonlítása kölyök 

állatokban. D: 2 mM GHB hatásának összehasonlítása 

kölyök (9-12 nap) és fiatal (19-21 nap) állatokban. 

 

 

5.4.2. GHB hatása GABABR1 KO egerek NAc sejtek intracelluláris Ca2+ ion 

koncentrációjára és a GHB hatására megemelkedő Ca2+ ion forrása patkány 

NAc-ben 

 Megvizsgáltuk a GHB által kiváltott intracelluláris Ca2+ ion tranziensek 

eredetét. Annak eldöntésére, hogy a GHB GABAB receptorokon vagy más módon 

fejti ki hatását, GABAB receptor R1 alegység génkiütött (KO) egereket használtunk 

(Schuler és mtsai 2001). 2 mM GHB adagolása a KO egerek NAc-ében a patkányban 

tapasztaltakhoz hasonló Ca2+ ion jeleket keltett (ns=7,4 ± 0,8, N=24; 17.A ábra). 

Kontroll vad típusú (+/+, W) egerekben 2 mM GHB szintén Ca2+ ion tranzienseket 

okozott (ns=7,1 ± 0,8, N=24; 17.A ábra). A GHB receptor antagonista (rac)-NCS-

382 (0,3 mM) a GHB keltette Ca2+ ion tranzienseket nem blokkolta, se KO (N=16), 

se W típusú (N=7) egerekben (17.B ábra).  

 A méréseket mindvégig 1 µM TTX jelenlétében végeztük, így blokkoltuk a 

neuronális aktivitást és a követketében fellépő neurotranszmitter felszabadulást.  Ez 

azonban nem zárja ki a spontán kialakuló neurotranszmitter felszabadulás 

lehetőségét és ennek egyes asztrocitikus receptorokra gyakorolt hatását. Ezért a 

háttérben húzódó mechanizmusok kiderítésére vizsgáltuk a vezikuláris H-ATP-áz 

gátló bafilomicin A1 (Araque és mtsai 2000; Pasti és mtsai 2001) GHB keltette Ca2+ 

ion jelekre gyakorolt hatását. A szeletekben 4 µM bafilomicin A1-gyel történő 

előkezelés után is fennmaradtak a GHB indukálta Ca2+ ion tranziensek (ns=4,0 ± 0,2) 

és ennek mértéke a kontroll mérésektől (ns=4,6 ± 0,6) nem tér el (N=9, 17.C ábra). 

Patkány NAc szeletben a (rac)-NCS-382 önmagában nem volt képes a GHB-hoz 

hasonló Ca2+ ion koncentráció-növekedést kiváltani (ns=1,2 ± 0,5, N=11; 17.D ábra), 

valamint a GHB keltette Ca2+ ion tranzienseket sem befolyásolta (ns=3,9 ± 0,5, 

N=12; 17.D ábra). 
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17. ábra. A GHB keltette Ca2+ ion tranziensek 

mechanizmusának vizsgálata NAc-ben. A: GHB hatása 

GABAB R1 alegységet nem tartalmazó egerek NAc sejtjeire. 

B: (rac)-NCS-382 hatása a GHB keltette Ca2+ ion 

tranziensekre KO és vad (W) típusú egerekben. C: a 

vezikuláris H-ATP-áz gátló bafilomicin (Bafil.) hatása GHB 

keltette Ca2+ ion tranziensekre patkány NAc sejtekben. D: a 

(rac)-NCS-382 hatása a GHB keltette Ca2+ ion 

tranziensekre, illetve önmagában kifejtett hatása patkány 

NAc sejtek Ca2+ ion koncentrációjára. * szignifikáns eltérés 

a GHB hatásától, p<0,05. 

  

 Az alkalmazott Fluo-4 AM festési eljárás főleg az asztrocita sejteket festi (Parri 

és mtsai 2001). Ellenőrizendő, hogy a GHB adagolásra reagáló sejtek valóban 
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asztrociták-e, néhány ilyen sejtet üveg mikrokapillárison keresztül tetraszódium 

Fluo-4 fetékkel festettünk. A tetraszódium Fluo-4 olyan fluoreszcens intracelluláris 

Ca2+ ion indikátor, mely nem képes a sejtek membránján átjutni. Az így megfestett 

sejteket tartalmazó szeletekkel gliális marker S100B immunfestést végeztünk 

(Molnár és mtsai 2009a). A tetraszódium Fluo-4-gyel festett sejtek tipikus asztrocita 

képet mutattak (<10 µM szómaátmérő, finom, sűrűn elágazó nyúlványok) és S100B 

pozitívak voltak (18. ábra). 

 

 

18. ábra. A GHB adagolásra reagáló sejtek azonosítása. 

A tetraszódium Fluo-4-gyel feltöltött, GHB-ra Ca2+ ion jellel 

reagáló sejt festődött a gliális marker S100B-vel. 

 

 Összességében elmondhatjuk, hogy a GHB növeli egyes NAc asztrociták 

inracelluláris Ca2+ ion koncentrációját. Ez a folyamat független a GABAB 

receptoroktól, az NCS-382 szenzitív GHB receptoroktól, a neuronális aktivitástól és 

a vezikuláris neurotranszmitter felszabadulástól.  

 

 

5.5. A SUC hatása ATP-vel kiváltott Ca2+ ion-hullámokra patkány NAc-ben 

5.5.1. ATP-vel kiváltott Ca2+ ion-hullámok jellemzői paraméterei: 

sejtszámváltozás (∆N) és fluoreszcencia változás (∆F/F) 

 Kötődési mérési adatok bizonyították a GHB és a SUC közös kötőhelyének 

létezését, mely kölcsönhatásba lép a réskapcsolat gátlószer CBX-szel. A SUC 

réskapcsolatokhoz társítható funciójának vizsgálata érdekében, olyan protokollt 

dolgoztunk ki, mely alkalmas a SUC és más ligandumok réskapcsolatokat 
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befolyásoló funkciójának tesztelésére. Ezért patkány NAc agyszeletek felszínre 

juttatott 100 µM ATP-vel Ca2+ ion-hullámokat indukáltunk, majd figyeltük a SUC 

Ca2+ ion-hullámokra gyakorolt hatását. 

 A Fluo-4 AM-mel festődött NAc sejtek intracelluláris Ca2+ ion koncentráció 

változásait konfokális lézermikroszkóppal követtük 10 percen keresztül, 2 

mp/felvétel időbeli felbontással, 400x nagyításban, 300 x 300 µm kerületű látótérben 

(~50-100 db Fluo-4 AM festett sejt/látótér). A felvétel 4. percében kiváltott Ca2+ ion-

hullámban a Fluo-4 AM-mal festődött sejtek nagy része (~ 85 %) részt vett (19.A 

ábra). A Ca2+ ion-hullám terjedésének sebességét az egymás után felvillanó sejtek 

fluoreszcencia-intenzitás maximumának idejével követtük nyomon és 16 µm/mp-ben 

becsültük meg. A hullám terjedési irányát nem befolyásolta a perfúziós rendszerben 

áramló folyadék iránya.  

 Kontroll méréseknél egy szeleten egymás után 2 db ATP-vel kiváltott Ca2+ ion-

hullámot keltettünk és figyeltük a hullám tulajdonságait az idő függvényében (19.B 

ábra). A két Ca2+ ion-hullám között min. 20 perc regenerációs időt tartottunk. 

Először a két ATP adagolásra kialakuló Ca2+ ion-hullámban résztvevő sejtek számát 

határoztuk meg (∆N). Azt tapasztaltuk, hogy az első (ATP1; 47,7 ± 4,8 db sejt) és a 

második (ATP2; 41,0 ± 4,9 db sejt) ATP adagolásra kialakult Ca2+ ion-hullámban 

résztvevő sejtek száma szignifikánsan csökken (párosított t-próba, N=24, p<0,05; 

19.C ábra). Az ATP1 és ATP2 adagolásra kialakuló Ca2+ ion-hullámban résztvevő 

sejtek 83 %-a mindkét hullámban részt vesz (átfedő: sárga sejtek), 16%-a csak az 

ATP1-re reagál (átfedő: piros sejtek) és csupán 1%-uk vesz részt csak az ATP2 

hullámban (átfedő: zöld sejtek, N=24; 19.B ábra). A striatum területén hasonló, 

szignifikáns sejtszámcsökkenést nem tapasztaltunk (ATP1: 29,1 ± 6,7 db sejt; ATP2: 

26,8 ± 6,2 db sejt; N=18; 19.C ábra). A sejtszámváltozásokon kívül nyomon 

követtük a válaszoló sejtek fluoreszcencia változásait is (∆F/F). Minden esetben csak 

mindkét ATP adagolásra kialakuló Ca2+ ion-hullámban résztvevő sejtek F változásait 

figyeltük. Azt tapasztaltuk, hogy az ATP1 és ATP2 adagolás között szignifikáns 

fluoreszcencia csökkenés következik be (FATP1: 2,7 ± 0,5 és FATP2: 1,8 ± 0,3; 

párosított t-próba, p<0,05, N=24; 19.D ábra). Ez a fluoreszcencia csökkenés a 

striatum-ban szintén megfigyelhető (FATP1: 2,0 ± 0,6 és FATP2: 1,1 ± 0,4; N=18; 19.D 

ábra). 
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19. ábra. Az ATP-keltette Ca2+ ion-hullámok terjedése, a 

résztvevő sejtek száma és fluoreszcenciája. A: Fluo-4 AM 
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festett NAc agyszeletben ATP-vel kiváltott Ca2+ ion-hullám 

terjedéséről készített sorozatfelvétel. A számok az ATP 

adagolás kezdetétől eltelt időt jelzik. B: patkány NAc 

agyszeletben ATP-vel kiváltott első (ATP1, piros) és 

második (ATP2, zöld) Ca2+ ion-hullám terjedéséről készített 

felvételsorozat. Az egymást követő két hullámban egyaránt 

résztvevő sejtek sárga színűek (Átfedő). C: az első és a 

második Ca2+ ion-hullámban résztvevő sejtek számának 

változása az NAc-ben (N=24) és a striatum-ban (N=18). D: 

az első és a második Ca2+ ion-hullámban résztvevő sejtek 

fluoreszcenciájának változása az NAc-ben (N=24) és a 

striatum-ban (N=18). * párosított t-próba, p<0,05. 

 

 

5.5.2. Az ATP által kiváltott Ca2+ ion-hullámban résztvevő sejtek SR101 

negatívak 

 Egy, mindkét ATP adagolásra kialakuló Ca2+ ion-hullámban résztvevő sejtről, 

nagyfelbontású (2048x2048 pixel), 2000x nagyítású képet készítettünk (20.A ábra). 

A Flou-4 AM pozitív sejt morfológiai jellemzői alapján (kerekded, <10 µM 

szómaátmérő, sűrűn elágazó dendritikus nyúlványok) asztrocitaként azonosítottuk. 

 Az alkalmazott Fluo-4 AM festési eljárás irodalmi adatok szerint csak az 

asztrocitákat festi (Parri és mtsai 2001). Ezt az állítást egyrészt párhuzamos festési 

eljárással (szulforodamin 101, SR101), morfológiai elemzéssel és elektrofiziológiai 

mérésekkel (mezőpotenciál és intracelluláris) ellenőriztük. Ismeretes, hogy az SR101 

fluoreszcens asztrocita indikátor, mely a legújabb eredmények szerint csak a 

glutaminsav transzportereket (EAAT) expresszáló, protoplazmikus asztrocitákat festi 

(Matthias és mtsai 2003; Kafitz és mtsai 2008). 100 µM SR101 üveg 

mikrokapillárison keresztül történő alkalmazása (1 perc) nagyszámú asztrocitát 

festett NAc agyszeletekben (~100 db/látómező). Ugyanezen NAc agyszeleteken mért 

ATP-vel kiváltott Ca2+ ion-hullámban résztvevő sejtek csupán 3,7 ± 1,1%-a volt 
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SR101 pozitív (N=43) (20.B ábra). A striatum-ban szintén csekély számú SR101 

pozitív asztrocita vett részt a kiváltott Ca2+ ion-hullámokban (6,7 ± 4,3%, N=18). 

 

 

 

20. ábra. NAc agyszeletben ATP-vel kiváltott Ca2+ ion-

hullámokban résztvevő sejtek azonosítása. A: egy Fluo-4 

AM festékkel festett, Ca2+ ion-hullámban résztvevő 

asztrocita nagyfelbontású képe (2000x nagyítás). B: Fluo-4 

AM Ca2+ ion indikátorral és SR101 gliális markerrel festett 

asztrociták lokalizációja  

 

 Egyes mérések alatt követtük az extracelluláris mezőpotenciál-változásokat, de 

se spontán fellépő, se az ATP adagolás hatására kialakuló Ca2+ ion-hullámzás idején 

mezőpotenciál-változásokat nem tapasztaltunk (N=5, ábrán nincs jelezve). 

 

 

5.5.3. Az ATP-vel kiváltott Ca2+ ion-hullámok terjedésének és intenzitásának 

jellemzése 

 Az ATP-indukálta Ca2+ ion-hullámok kialakulásának és terjedésének többféle 

módja lehetséges. Egyrészről ATP purinerg receptorokon (P2X és P2Y) kötődve 
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újabb ATP, réskapcsolat-félcsatornákon (’hemichannel’) keresztül való 

felszabadulását váltja ki, másrészről az ATP hatására megemelkedő intracelluláris 

IP3 réskapcsolatokon keresztül való terjedése tarthat fenn tovaterjedő Ca2+ ion-

hullámokat asztrocitákon (Bennett és mtsai 2003). Az első esetben a purinerg 

receptor blokkoló szuramin kell hatással legyen, a második esetben réskapcsolat 

gátlószerek (CBX, FFA) blokkolják a hullám terjedését. Ezért megvizsgáltuk a CBX, 

az FFA és a szuramin NAc agyszeletben ATP-vel kiváltott Ca2+ ion-hullámokra 

gyakorolt hatásait. A 5.5.1-es pontban ismertetett, kontroll körülmények között 

fellépő szignifikáns sejtszám és fluoreszcencia csökkenéseket %-ban fejeztük ki (ld. 

6. ábra), az egyes tesztelt ligandumok hatását szintén %-ban (∆N % és ∆F/F %), a 

kontroll mérésekkel összehasonlítva mutatjuk (független t-próba, p<0,05). 
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21. ábra. NAc agyszeletben ATP-indukálta Ca2+ ion-

hullámok terjedési módjának vizsgálata. A két ATP-

keltette Ca2+ ion-hullám között jelentkező sejtszám (N) és 

fluoreszcencia (∆F/F) változásokat az első Ca2+ ion-hullám 

%-ban, a kontroll mérésekkel összehasonlítva mutatjuk 

(független t-próba, p<0,05). 

 

 Mind a CBX, mind az FFA szignifikánsan és koncentráció-függő módon 

csökkentette a Ca2+ ion-hullámban résztvevő sejtek számát (CBX 100 µM -46 ± 9 %, 

N=8; CBX 1 mM -59 ± 7 %, N=6; FFA 100 µM -14 ± 3 %, N=5; FFA 1 mM -24 ± 7 

%, N=5; 21.A-B ábra). Ugyanakkor 100 µM szuramin hatása nem különbözött a 

kontrolltól (-11 ± 2 %-os csökkenés, N=4; 21.C ábra). A Ca2+ ion-hullámban 

résztvevő sejtek fluoreszcencia változásának tekintetében a CBX és az FFA 

szignifikáns csökkenést okozott (CBX 100 µM -64 ± 7 %, N=8; CBX 1 mM -80 ± 8 

%, N=6; FFA 100 µM -38 ± 4 %, N=5; FFA 1 mM -50 ± 10 %; N=5; 21.D-E ábra). 

100 µM szuramin a sejtek fluoreszcenciájára sem volt szignifikáns hatással (-37 ± 3 

%-os csökkenés; N=4; 21.F ábra). 

 

 

5.5.4. SUC és GHB hatása ATP-vel kiváltott Ca2+ ion-hullámra 

 Megvizsgáltuk SUC és GHB ATP-indukálta Ca2+ ion-hullámra gyakorolt 

hatását. A különböző koncentrációjú SUC (50 µM – 2 mM) és GHB (50 µM – 2 

mM) hatását %-ban kifejezve (ld. 6. ábra), a kontroll mérésekkel összehasonlítva 

mutatjuk (független t-próba, p<0,05). Alacsony koncentrációban mind a SUC, mind 

az GHB szignifikánsan növelte a Ca2+ ion-hullámban résztvevő sejtek számát a 

kontrollhoz képest, azaz csökkentette a kontroll méréseknél tapasztalt %-os 

sejtszámfogyatkozást (SUC 50 µM -3 ± 3 %, N=8; SUC 200 µM -2 ± 4 %, N=11; 

GHB 50 µM 4 ± 2 %, N=9; GHB 200 µM -3 ± 4 %; N=7; 22.A-B ábra). Magasabb 

koncentrációban sem a SUC, sem a GHB nem gyakorolt szignifikáns hatást a 

sejtszámváltozásra. (SUC 2mM -16 ± 5 %, N=13; GHB 2 mM -18 ± 8 %; N=9; 

22.A-B ábra). A Ca2+ ion-hullámban résztvevő sejtek fluoreszcenciáját a SUC 
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szignifikánsan befolyásolta. 50 µM SUC igen jelentősen emelte a sejtek ∆F/F értékét 

(SUC 50 µM 19 ± 6 %, N=8), nagyobb koncentrációban azonban szignifikáns 

csökkenést okozott (SUC 200 µM -53 ± 6 %, N=11; SUC 2 mM -57 ± 8 %; N=13; 

22.C ábra). A GHB 50 µM-ban emelte a sejtek ∆F/F értékét (3 ± 10 %, N=9), 

nagyobb koncentrációban nem volt szignifikáns hatása (GHB 200 µM -26 ± 7 %, 

N=7; GHB 2 mM -30 ± 6 %; N=9; 22.D ábra). 

 

 

 

22. ábra. SUC és GHB hatása ATP-keltette Ca2+ ion-

hullámokra NAc sejtekben. A két ATP-keltette Ca2+ ion-

hullám között jelentkező sejtszám (N) és fluoreszcencia 

(∆F/F) változásokat az első Ca2+ ion-hullám %-ban, a 

kontroll mérésekkel összehasonlítva mutatjuk (független t-

próba, p<0,05). 
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5.5.5. Az ATP-vel kiváltott Ca2+ ion-hullámot jellemző paraméterek 

korrelációjának elemzése  

 Minden ligandum összes koncentrációjában mért ∆N és ∆F/F %-os értékeket 

korreláltattuk egymással (23. ábra). Az x és y tengelyek metszéspontjánál található a 

∆N és a ∆F/F kontroll értéke. A kontrollhoz képest mért növekmények pozitív, míg a 

csökkenések negatív tartományban vannak feltüntetve. Az összes adatpontra illeszett 

egyenes R értéke 0,77. 

 

 

 

23. ábra. Az ATP-vel kiváltott Ca2+ ion-hullámot 

jellemző paraméterek korrelációja. Minden ligandum, 

összes koncentrációjában mért ∆N és ∆F/F %-os értékeire 

illesztett egyenes R értéke 0,77.  

 

 Bizonyos vegyületek egyes koncentrációban jelentősen eltérnek a korrelációs 

egyenes vonalától. Ezek a kis koncentrációban ∆N és ∆F/F növekményt keltő SUC 

és GHB, valamint ∆N és ∆F/F változásokra ellentétesen ható, nagyobb 

koncentrációjú SUC. Ennek hátterében egy a réskapcsolatoktól független, ATP-

indukálta Ca2+ ion-hullámokat befolyásoló mechanizmus állhat. Ilyen az ATP 

hatására asztrocitákból réskapcsolat-félcsatornákon keresztül felszabaduló 
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glutaminsavnak a sejtek intracelluláris Ca2+ ion koncentrációját növelő hatása (Ye és 

mtsai 2003; Duan és mtsai 2003; Zeng és mtsai 2008). Ennek vizsgálatára 

’additivitási’ teszteket végeztünk 50 µM SUC és 100 µM CBX, vagy 200 µM, 

NMDA típusú glutaminsav receptor gátló DL-AP5 együttes alkalmazásával. Az 

eredményeket a SUC, CBX illetve DL-AP5 egyéni alkalmazásánál kapott 

eredményekkel együtt mutatjuk (24. ábra; **szignifikáns eltérés a SUC-tól, 

független t-próba, p<0,05).  

 100 µM CBX és 50 µM SUC együttes adagolásánál a SUC sejtszám és 

fluoreszcencia-intenzitást növelő hatásának teljes megszűnését tapasztaltuk (∆N -30 

± 5 %; ∆F/F -40 ± 7 %; 24.A-B ábra). 200 µM DL-AP5 nem bafolyásolta az ATP-

indukálta Ca2+ ion-hullámokban résztvevő sejtek számát (1 ± 1 %), azonban a 

résztvevő sejtek fluorszcenciáját csökkentette (-18 ± 6 %). 200 µM DL-AP5 50 µM 

SUC-tal együtt alkalmazva a ∆N-re nem volt hatással (-1 ± 1 %), azonban a SUC 

fluorszcencia-intenzitást növelő hatását blokkolta (-14 ± 8 %) (24. C-D ábra). 

 Annak eldöntése érdekében, hogy az alacsony koncentrációjú SUC hatására 

megemelkedő sejtszám és fluoreszcencia intenzitás önmagában kiváltható vagy 

szükségesek hozzá az ATP-keltette Ca2+ ion-hullámban résztvevő folyamatok is, 

megvizsgáltuk 50 µM SUC spontán oszcilláló sejtekre gyakorolt hatását (n=78, 

N=3). A 10 perces felvétel alatt vizsgáltuk az oszcilláló sejtek átlagos fluoreszcencia 

intenzitásának változásait: 1-3 perce alatt a kontroll körülmények alatt (Fkontrol), a 3-6 

perc között a SUC adagolás alatt (FSUC), a 3-6 perc között 200 µM DL-AP5 adagolás 

alatt (FDL-AP5), majd a 10. percben a kimosás ideje alatt. Azt tapasztaltuk, hogy a 

perfúziós rendszeren keresztül, ’modACSF’ pufferben oldott 50 µM SUC nem volt 

hatással az oszcilláló sejtek fluoreszcenciájára, amely a 10 perces felvétel ideje alatt 

egyenletesen, kis mértékben csökkent (Fkontrol 100%-hoz viszonyítva FSUC= 88%, 

FDL-AP5= 81%, Fkimosás= 76%; nincs ábra).  
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24. ábra. CBX (100 µM) és DL-AP5 (200 µM) befolyása a 

SUC (50 µM) ATP-keltette Ca2+ ion-hullámokra 

gyakorolt hatására. Az eredményeket a SUC, CBX illetve 

DL-AP5 egyéni alkalmazásánál kapott eredményekkel 

együtt mutatjuk. **Szignifikáns eltérés a SUC-tól, független 

t-próba, p<0,05. 

 

 

 Összességében elmondhatjuk, hogy a SUC koncentráció-függő módon 

befolyásolja az ATP-vel kiváltott CBX-szenzitív, és ezért feltehetően 

réskapcsolatokon keresztül terjedő Ca2+ ion-hullámokban részt vevő asztrociták 

számát és azok fluoreszcenciáját. A GHB kis koncentrációban hasonló hatást 

gyakorol a Ca2+ ion-hullámokban részt vevő asztrociták számára és 

fluoreszcenciájára. Az N-metil-D-aszparaginsav (NMDA) szenzitív glutaminsav 

receptor antagonista DL-2-amino-5-fosfonopentánsav (DL-AP5) csökkenti a SUC 

fluorszcencia növelő hatását. 
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5.5.6. "SUC receptor" lokalizáció és funkció 

 Az általunk felismert SUC kötő fehérje lehetséges funkciójának azonosítására 

abból indultunk ki, amit a lokalizációjáról az eddigiekben megtudtunk. Tudjuk, hogy 

GABAB receptor független és feltételeztük hogy nem-neuronális. Ennek nem 

mondott ellen, hogy a kötődési vizsgálatokhoz tisztított szinaptoszómális 

membránfrakciót használtunk. Ugyanis azt a lefűződött axon-terminálisokban 

dúsított, 70 %-ban szinaptoszómákat tartalmazó szubcelluláris membránfrakcióból 

nyertük. Ezáltal a preparátum tartalmazhatott gliális sejtmembránt, például a 

szinaptikus réshez tapadó asztrocita végtalpakat. Ha tehát feltételezzük, hogy a SUC 

kötő fehérje az asztrocitán helyezkedik el, akkor várhatóan a SUC hatást gyakorol az 

asztrociták Ca2+ ion oszcillációjára. Ennek ellenörzésére megvizsgáltuk 2 mM SUC 

NAc asztrociták Ca2+ ion koncentráció-változására gyakorolt hatását. Az 

intracelluláris Ca2+ ion koncentráció-változásokat Fluo-4 AM-mel festett szeletek 

fluoreszcencia intenzitásának változásaival követtük, az egyes, SUC hatására 

felvillanó sejtekben. A SUC (2 mM) a GHB-hoz hasonlóan, jelentős fluoreszcencia 

intenzitás-emelkedést, azaz Ca2+ ion oszcillációt váltott ki a sejtek 5-10 %-ban (ns= 

5,3 ± 0,8; N=11; 25.A ábra). 

 Az 5.5-ös pontban bemutatott, ATP-vel kiváltott Ca2+ ion-hullámban résztvevő 

sejtek további jellemzése érdekében, az ATP adagolás elötti kontroll 3 perces 

szakaszban figyeltük a spontán Ca2+ ion oszcillációt mutató sejtek ATP adagolásra 

bekövetkező fluoreszcencia változásait (n=78; N=3). Az ATP adagolásakor kialakuló 

Ca2+ ion-hullámban a spontán oszcilláló sejtek nagy része (80 ± 5 %) szignifikáns 

fluoreszcencia intenzitás-növekedéssel reagált (1,8x; **p<0,005 független t-teszt, 

25.B ábra). Ez arra utal, hogy részt vesznek az ATP hatására kialakuló Ca2+ ion-

hullámban. A Ca2+ ion oszcillációban ill. hullámban résztvevő, átfedő sejtek száma 

8,2 ± 2,9 % (N=11).  

 Néhány agyszeleten a Ca2+ ion-hullám detektálását követően, gliális marker 

GFAP immuncitokémiai reakciót végeztünk, a hullámban résztvevő sejtek 

azonosítására (N=4). A 25.C ábra egy Ca2+ ion-hullámban résztvevő sejtről mutatja 
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meg, hogy GFAP immunpozitív, azaz asztrocita. Korábban a GHB keltette Ca2+ ion 

oszcillációban résztvevő sejtek szintén asztrocitáknak bizonyultak (18. ábra). 

 

 

 

25. ábra. A: GHB (2 mM, ld. 16.C ábra) és a SUC (2 mM) hatása 

a NAc sejtek intracelluláris Ca2+ ion koncentrációjára kölyök 

patkányokban. B: Az ATP-keltette Ca2+ ion-hullám hatása a 

spontán oszcillációt mutató sejtek fluoreszcenciájára. Az 

oszlopok spontán oszcilláló sejtek maximális fluoreszcencia-

intenzitás változásait mutatják: az ATP adagolását megelőző 

szakaszban (kontroll: 0-3. perc), az ATP-keltette Ca2+ ion-hullám 

idején (ATP: 4. perc) és azt követően a 10 perces felvétel végéig 

(kimosás: 5-10 perc). **p<0,005 a kontrolhoz képest, független t-

teszt, n=78, N=3. C: A Ca2+ ion-hullámban résztvevő sejtek 
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azonosítása. Egy Fluo-4 AM-mel feltöltött, ATP-re Ca2+ ion jellel 

reagáló sejt festődött a gliális marker GFAP-vel. D: az 

extracelluláris és az intracelluláris tárolókban levő Ca2+ ion 

szerepe a GHB keltette Ca2+ ion oszcillációra patkány NAc 

sejtekben. E: Az extracelluláris és az intracelluláris tárolókban 

levő Ca2+ ion szerepe az ATP keltette Ca2+ ion-hullámokban 

résztvevő sejtek számára. Az oszlopok a második ATP adagolás 

hatására kialakuló Ca2+ ion-hullámokban résztvevő sejtek számát 

mutatják. *p<0,05 független t-teszt. 

 

 Valószínű, hogy mindkét funkció (GHB/SUC Ca2+-ion oszcillációt kiváltó 

hatása és az ATP hatására kialakuló Ca2+ ion-hullám) forrása az asztrogliális 

intracelluláris tárolók Ca2+ ion tartalma, ezért megvizsgáltuk az extra-, és 

intracelluláris Ca2+ ion források szerepét mind a GHB keltette Ca2+ ion oszcillációra, 

mind az ATP-indukálta Ca2+ ion-hullám terjedésére. Az extracelluláris Ca2+ ion 

koncentráció szerepét 0 mM hozzáadott Ca2+ ion tartalmú ’modACSF’ pufferben 

végzett mérésekkel vizsgáltuk. 2 mM GHB keltette Ca2+ ion tranziensek jelentős 

mértékben csökkentek ilyen körülmények között (ns=0,6 ± 0,2, N=19; 25.D ábra). Az 

intracelluláris inozitol-trifoszfát (IP3) szenzitív Ca2+ ion tárolók szerepét a 

kiürítésükért felelős ciklopiazon sav (CPA, 10 µM) ’modACSF’-ben oldott 

alkalmazásával teszteltük. 10 µM CPA jelentősen csökkentette a GHB-ra válaszoló 

sejtek számát (ns=2,0 ± 0,7, N=6; 25.D ábra). 10 µM CPA és 0 mM Ca2+ ion 

tartalmú ’modACSF’ puffer együttesen alkalmazva teljesen gátolta a GHB okozta 

Ca2+ ion tranzienseket (ns=0,2 ± 0,2, N=5; 25.D ábra).  

 Ca2+ ion raktárak Ca2+ ion-hullám terjedésére gyakorolt hatását a 4.4.2-es 

pontban ismertetett protokoll szerint végeztük. A második ATP adagolás elött 3 

perccel a perfúziós rendszerben áramló ’modACSF’ puffert lecseréltük 0 mM 

hozzáadott Ca2+ tartalmú ’modACSF’ pufferre vagy 10 µM CPA-t tartalmazó 

’modACSF’ pufferre. A második ATP-keltette Ca2+ ion-hullámban 0 mM 

extracelluláris Ca2+ ion hatására, a kontrollhoz képest (ns= 41 ± 5, N=24; 25.E ábra) 

jelentősen csökkent a résztvevő sejtek száma (ns= 30 ± 8, N=7; 25.E ábra). 10 µM 

CPA alkalmazása jelentősebb sejtszámcsökkentő hatást váltott ki (ns= 22 ± 6, N=5; 
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25.E ábra, *p<0,05) míg 0 mM Ca2+ tartalmú ’modACSF’ és 10 µM CPA együttes 

jelenléte tovább csökkentette a válaszoló sejtek számát (ns= 19 ± 4, N=5; 25.E ábra, 

*p<0,05) 

 

 Az IP3-szenzitív tárolók működésének gátlásával a GHB keltette Ca2+-ion 

oszcillációt teljesen, az ATP-keltette Ca2+-ion hullámot részben lehetett gátolni 

azonos körülmények között. Ez utóbbi megfigyelés azzal függhet össze, hogy a 

hullám kialakulásában nemcsak az IP3, hanem a Ca2+ ion szenzitív tárolók (CICR 

és/vagy mitokondrium) is részt vehetnek. Fentiek alapján azt a következtetést 

vonhatjuk le, hogy a kis koncentrációjú SUC ill. GHB hatására fellépő Ca2+ ion-

hullám aktivitás-növekedés (22. ábra) illetve a SUC és a GHB asztrocitális Ca2+-ion 

koncentrációt növelő hatása (25.A ábra) az a funkció, mely az újonnan felismert 

"GHB/SUC receptor"-hoz rendelhető. 
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6. MEGBESZÉLÉS 

 

Munkám során elsődleges célom a kábítószerként is ismert GHB specifikus 

célfehérjéjének jellemzése volt az addig nem vizsgált és a drog-addikció 

szempontjából kiemelt jelentőségűnek tartott nucleus accumbens agyterületen. A 

GHB kötőhelyek jellemzése során derült fény a kötőhelyek GABAB receptortól való 

függetlenségére illetve réskapcsolatokon ható ligandumokkal való kölcsönhatására. 

Ezek az eredmények vetették fel a sejtek energiaháztartásában nélkülözhetetlen 

szerepet játszó vegyület, a SUC GHB kötőhellyel való kölcsönhatása feltárásának és 

jellemzésének a szükségességét. Ezért célom volt a GABAB receptor-független 

SUC/GHB funkció létezésének bizonyítása illetve a SUC és GHB réskapcsolatokhoz 

társítható funkciójának vizsgálata is. 

  

 

6.1. A SUC-szenzitív GHB kötőhely 

 

 A GHB természete, azaz GABAB vs. önálló GHB receptor agonista karaktere, 

körül kialakult nemzetközi szinten zajló tudományos vitában saját eredmények 

alapján kívántunk állást foglalni. Ennek érdekében a GHB kötőhely jellemzési 

méréseket rendkívül körültekintően kellett megtervezni, hiszen a használt agyi 

preparátum, a radioaktívan jelölt ligandum, a radioaktivitás szeparálási módja illetve 

a kötődési közeg pH-ja nagyban befolyásolta az eredményeket. A széles körben 

használt agyi membrán preparátumokkal ellentétben (Castelli és mtsai 2002; Snead 

és Liu, 1984) a szacharóz-grádiensen elválasztott szinaptoszóma frakcióból 

ozmotikus sokkal előállított tisztított szinaptoszómális membrán preparátum 

alkalmas a közvetlenül a szinaptikus résben illetve annak környékén elhelyezkedő 

kötőhelyek vizsgálatára. Sokan, épp a GHB kötőhely GABAB receptortól való 

elkülönítése érdekében nem a radioaktívan jelölt GHB, hanem az egyetlen elfogadott 

GHB receptor specifikus ligandum, a (rac)-NCS-382 kötődését vizsgálták (Mehta és 

mtsai 2001; Castelli és mtsai 2002; Kaupmann és mtsai 2003). A GHB leszorítja a 
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radioaktívan jelölt (rac)-NCS-382-t annak kötőhelyéről, de mivel a (rac)-NCS-382 a 

GABAB receptorokat nem jelöli, így ilyen mérésekből a GABAB receptor ligandum 

hipotézisre vonatkozó következtetésre nem juthatunk. Korábbi publikációk eltértek a 

kötött és szabad radioaktív ligandum elválasztásának módjában is. A probléma a 

ligandum-target komplex disszociációjának értékében rejlik, tehát a szeparálás 

módjának sebessége összeegyeztethető kell legyen a ligandum-target kötődés 

affinitásával (Kd). Viszont, minél nagyobb egy kötődés Kd értéke, azaz minél kisebb 

az affinitása, annál gyorsabb szeparálási és mosási technikát kell alkalmazni, mert a 

gyenge kötések disszociálhatnak. Tehát a szűrés vs. centrifugálás módszer 

eldöntésénél a fentiek figyelembevételével döntöttünk a centrifugálás, így a kis-

affinitású kötőhelyek biztosabb megmaradása mellett (Snead és Liu, 1984; Banerjee 

és mtsai 1998).  

 Minden fent említett szempont figyelembe vételével elvégzett [3H]GHB 

egyensúlyi kötődési kísérletek eredményeképpen, egy nagy- (Kd ~1 µM) és egy kis-

affinitású (Kd ~200 µM) GHB kötőhely létezését mutattuk ki patkány előagyból 

izolált szinaptoszómális membránfrakcióban. A GABAB receptor agonista (R)-

baclofén és az antagonista CGP 55845 nem volt hatással a nagy-affinitású GHB 

kötőhely [3H]GHB kötődésére. A GHB receptor specifikus ligandum, a (rac)-NCS-

382, a GHB-nál valamivel nagyobb affinitással kötődött, ami megegyezett a 

korábban publikált adatokkal (Castelli és mtsai 2004; Weelendorph és mtsai 2005). 

Tehát kijelenthetjük, hogy a tisztított szinaptoszómális membránfrakció GHB 

kötőhelye független a GABAB receptortól. A [3H]GHB kötődési vizsgálatok hasonló 

eredményt hoztak humán nucleus accumbens és globus pallidus mintákban, azaz egy 

GABAB receptor független, önálló GHB kötőhely létezését bizonyítottuk különböző 

agyterületeken humán és patkányból származó agymintákban. 

 A nagy-affinitású kötőhelyre jellemző, klasszikus receptor kötődéstől 

valamelyest eltérő BMAX és Kd értékek, valamint a GHB kötődés preferált, 

fiziológiástól eltérő, savanyú pH-ja (pH=6,0 – 6,5; Snead és Liu, 1984; Castelli és 

mtsai 2000; Castelli és mtsai 2002), irányították figyelmünket egy a 

szinaptoszómális membránfrakcióban jelenlévő, korábbról ismeretlen receptor-

jellegű GHB-kötő target felé.  
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 Ismeretes, hogy függőséget okozó drogok növelik a réskapcsolatok kialakulását 

NAc idegsejtek között (Onn és Grace, 2000) valamint, hogy réskapcsolatok 

működését nagyban befolyásolja a környezetük pH-ja (Bevans és Harris, 1999). Egy 

2005-ben megjelent poszter összefoglaló a réskapcsolat gátló karbenoxolon (CBX) 

és a GHB receptor között kialakuló kötődésről számolt be (Wu és mtsai 2005). 

Mindezek ismeretében a nagy-affinitású GHB kötőhelyen különböző réskapcsolat 

ligandumok hatását teszteltük. A CBX mind patkány, mind humán mintákban igen 

hatékonynak bizonyult, míg a szerkezeti analóg alfa- és béta-glicirrhetinsav (α,β-

GRA) alig voltak hatékonyak. A CBX és GRA vegyületek, a CBX-ben található 

SUC-molekularészben különböznek egymástól (ld. 4. ábra). Annak tisztázása 

érdekében, hogy a CBX csupán a GHB metabolit SUC molekularészlet jelenlétének 

köszönheti-e GHB receptoron gyakorolt hatását, teszteltük az etil-hemiSUC és a 

SUC [3H]GHB kötődést leszorító hatását. A vizsgálatok eredményeképpen 

felállítható kötődés-affinitási sorrend alapján, (CBX> etil-hemiSUC> SUC) 

feltételezzük, hogy a SUC molekulán oldallánc-szerűen található molekularészek 

nagysága pozitív módon befolyásolják a kötődési affinitást (hidrofob váz a CBX 

esetében, etilcsoport az etil-hemiSUC esetében). Azonban azt a tényt nem 

hagyhattuk figyelmen kívül, hogy a SUC, mely minden sejt energia-

metabolizmusának fontos eleme, specifikusan kötődik a GHB célfehérjéhez. 

Ugyanezeket a méréseket humán NAc és GP tisztított szinaptoszómális membrán 

preparátumban elvégezve rendkívül hasonló eredményeket kaptunk, azaz a GHB 

célfehérje CBX és SUC érzékeny (Molnár és mtsai 2006). Összehasonlításképpen 

GABAB receptor kötődési méréseket végeztünk patkány tisztított szinaptotszómális 

membrán preparátumban, illetve GHB és GABAB receptor kötődési méréseket 

végeztünk extraszinaptikus patkány előagyi, humán NAc és GP mintákban. 

Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a GABAB receptorok GHB és SUC 

kötődésük eltérő volta miatt szintén különböző altípusokba sorolhatók, hiszen GHB-

szenzitív (Hechler és mtsai 1997; Mathivet és mtsai 1997; Lingenhoehl és mtsai 

1999; Castelli és mtsai 2004) és GHB-inszenzitív (Feigenbaum és Howard, 1996) 

GABAB receptor altípusok létezését már korábban leírták.  
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 A kis-affinitású GHB kötőhely lehet maga a GABAB receptor (IC50,GHB= 230 

µM; Wellendorph és mtsai 2005) vagy egy GHB transzportban résztvevő fehérje 

(Km= 325 µM; Tunnicliff, 1992). 

 

 

6.2. A GHB-szenzitív SUC kötőhely 

 

 A [3H]SUC kötődési kísérletek kivitelezéséhez a [3H]GHB kötődésben 

tapasztaltakból indultunk ki. Ha a [3H]GHB kötődését leszorítja a SUC, akkor a 

[3H]SUC kötődésnek GHB-érzékenynek kell lennie. Mivel a SUC-szenzitív GHB 

célfehérjét szinaptoszómális membránfrakcióban mutattuk ki, ezért a [3H]SUC 

kötődési méréseket ugyanabban a preparátumban, azaz patkány előagyból és humán 

NAc-ből készített, tisztított szinaptoszómális membránfrakcióban végeztük. 

Előkísérleteink alapján megállapítottuk, hogy a SUC specifikus kötődési aránya pH 

6,5-nél is savanyúbb közegben érte el maximumát. Ennek oka lehet, hogy a kötőhely 

a SUC-monokarboxilát formáját preferálja, vagy olyan pH-függő konformáció-

változás a célfehérjén, mely savanyúbb közegben nagyobb SUC (és GHB) kötődési 

affinitást biztosít. Megjegyzendő, hogy a SUC-GHB enzimatikus átalakulás 

esetünkben kizárható, egyrészt mert a méréseket mindvégig 4°C-on végeztük, 

másrészt pedig az átalakuláshoz szükséges enzimek nagy része mitokondriális, azaz 

nincs jelen a preparátumban. Összehasonlításképpen [3H]SUC kötődést mértünk 

mitokondriális frakcióban is, ahol a szianptikus frakcióra jellemző pH-függést nem 

tapasztaltuk, tehát fiziológiás pH-n is specifikus SUC kötődést kaptunk (Molnár és 

mtsai 2008a). Ez alapján kijelenthetjük, hogy a szinaptikus, specifikus SUC kötőhely 

nem azonos a mitokondriális SUC kötődéssel.  

 A [3H]SUC egyensúlyi kötődés eredményeképpen egy nagy-, és egy kis-

affinitású membránba lokalizált SUC kötőhelyet találtunk. A nagy-affinitású SUC 

kötőhely jellemezhető volt a SUC, a GHB, a (rac)-NCS-382 és réskapcsoltat gátlók 

(CBX, FFA) kötődésével. A GABAB receptor ligandumok ((R)-baclofén és CGP 

55845) nem voltak hatással a [3H]SUC kötődésére. Humán NAc-ben egy nagy-

affinitású SUC kötőhelyet találtunk, mely ligand-szelektivitásában nem tér el a 
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patkány előagyban jellemző nagy-affinitású SUC kötőhelytől. Összehasonlítva a 

GHB kötőhelyre jellemző ligandum leszorítási értékekkel (26. ábra), azt tapasztaljuk, 

hogy a patkány előagyi és humán NAc-ben levő membránba ágyazott SUC és GHB 

kötőhelyek ligandszelektivitásukban és azok kötődési affinitásában nem térnek el 

egymástól. 

 

 

26. ábra. A patkány előagyi és humán NAc-ban levő SUC 

és GHB kötőhelyek ligandum-szelektivitásának 

összehasonlító ábrája. 

 

 

 A kis-affinitású SUC kötőhely a citromsav (CIT) kötődésével volt jellemezhető, 

ugyanakkor a SUC és a GHB is hatékony volt ebben a tartományban. A CIT 

aránylag magas koncentrációban van jelen az idegrendszerben (~0,2 mM; Van 

Cappellen Van Walsum és mtsai 2002) és leírták neuronális, SUC/CIT specifikus, 

Na+/karboxilát transzporterek létezését is (Yodoya és mtsai 2006). Specifikus, Na+ 

ion-függő C4-dikarboxilát és C5-trikarboxilát transzporterek idegsejteken és 

asztrocitákon is előfordulnak (Inoue és mtsai 2002a,b; Inoue és mtsai 2004; Pajor és 

mtsai 2006). Ezek alapján feltételeztük, hogy a specifikus SUC target egy 

transzporter fehérje. Az összehasonlító SUC, CIT és GHB felvételi és kibocsátási 

méréseink alapján kijelenthetjük, hogy a GHB-szenzitív SUC célfehérje nem azonos 
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a SUC és CIT szállítását végző transzporter fehérjével, hiszen sem a GHB specifikus 

felvételét, sem kibocsátást nem tapasztaltuk. 

 

 

6.3. A GHB kötőhely és a nagy-affinitású SUC kötőhely egy és ugyanaz 

 

 Az NCS-382 ezeddig az egyetlen széles körben elfogadott, GHB receptor-

szelektív ligandum. A kereskedelmi forgalomban kapható vegyület racemát változat, 

melyet királis HPLC technikával választottunk el (R)- és (S)-izomerekké. 

Enzimatikus módon elválasztott (R)- és (S)-NCS-382 izomerek kötődését GHB 

receptorokra már korábban publikálták (Castelli és mtsai 2002). A (rac)-NCS-382 

nagy-affinitású SUC targetre való kötődése vetette fel annak lehetőségét, hogy a 

szinaptikus GHB és SUC kötőhelyeket NCS-382 szetereoizomer-szelektivitásuk 

alapján azonosítsuk. Mind a GHB, mind pedig a SUC kötőhely az (R)-NCS-382 

izomert kötötte nagy-affinitással, míg az (S)-NCS-382 kis affinitással kötődött 

mindkét megjelölt helyre. Meglepő, hogy habár a racemát forma teljes leszorítást 

mutat a GHB kötőhelyen, izomerjei csupán részlegeset. Ez az eredmény 

magyarázható az NCS-382 molekulában található benzoheptén gyűrűk 

dimerizációjával, ami az (RS)-heterodimer képződésének kedvez. A dimer nagyobb 

affinitása a monomerekhez képest magyarázhatja e jelenség okát. Ellenőrzésképpen 

az (R)- és (S)-izomerek 1:1 arányú keverékéből előállított (RS)-NCS-382, a 

kereskedelmi racemát NCS-382-höz hasonlóan teljes leszorítást mutatott a GHB 

kötőhelyen és kötődési affinitása sem tért el a racemát NCS-382-étől. 

 A nagy-affinitású SUC kötőhelyen sem az (R)- sem az (S)-NCS-382 izomer 

nem mutatott teljes leszorítást. A két izomer 1:1 arányú keverékével végzett 

mérésekben sem tapasztaltunk teljes leszorítást. Ez megegyezett a korábban, racemát 

NCS-382-vel végzett leszorítási kísérletekben tapasztaltakkal. Azaz akár az (R)-, 

akár az (S)-, akár a racemát NCS-382 nagy-affinitású SUC célfehérjén bekövetkező 

kötődését nézzük, mindig marad egy ~20-30 % specifikus SUC kötődés melyre az 

NCS-382 nincs hatással. Ez megfelel a kis-affinitású SUC kötőhelynek, melyről így 

kijelenthetjük, hogy habár kölcsönhatásba lép a GHB-val, nem azonos az NCS 382-
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szenzitív GHB kötőhellyel. A nagy-affinitásu SUC kötőhely azonban mind 

specifikus kötődési paraméterei, mind ligandum-szelektivitása, mind sztereoizomer-

szelektivitása alapján megegyezik a GHB kötőhellyel. 

 

 

6.4. A GHB GABAB receptor független hatása NAc asztrociták intracelluláris 

Ca2+ ion koncentrációjára 

 

  Ha azt feltételezzük, hogy a GHB kötődése független a GABAB receptortól, 

akkor léteznie kell GABAB receptor független funkcionális GHB hatásnak is. Ennek 

kiderítése érdekében patkány NAc agyszeletben sejtek Ca2+ ion koncentráció-

változásait követtük GHB adagolása közben. Azt tapasztaltuk, hogy GHB bizonyos 

NAc sejtekben jelentősen megemelte az intracelluláris Ca2+ ion koncentrációt. Ez a 

Ca2+ ion szignál tranziens (oszcilláció), melyet nem blokkol az NCS-382. A GHB-

hoz hasonló Ca2+ ion tranzienseket a GABAB receptor agonista (R)-baclofén nem 

okozott. Sőt, a GHB Ca2+ ion oszcillációt előidéző hatását kimutattuk GABABR1 KO 

egerek NAc sejtjeiben is. Megmutattuk továbbá, hogy a GHB adagolásra Ca2+ ion 

oszcillációval reagáló sejtek asztrociták. Ha összehasonlítottuk a GHB és a 

glutaminsav Ca2+ ion oszcillációt előidéző hatását NAc asztrocitákban, azt 

tapasztaltuk, hogy a glutaminsavra reagáló sejteknek csak egy kis része reagál GHB-

ra, azaz az asztrocitáknak csupán egy altípusa érzékeny a GHB-ra (Molnár és mtsai 

2009a). A GHB okozta Ca2+ ion oszcilláció nagyban függött az intracelluláris IP3 

szenzitív Ca2+ ion-forrásoktól, azonban nem függött a neuronok vezikuláris 

neurotranszmitter-felszabadulásától. Igaz, TTX alkalmazásával és ezáltal a 

feszültség-függő Na+ csatornák blokkolásával nem védhetők ki a spontán vezikula-

ürülési folyamatok, illetve az exchanger-ek által kijuttatott neurotranszmitter 

hatások. A GHB-keltette, egyes asztrocitákban fellépő Ca2+ ion koncentráció-

emelkedést azonban a vezikuláris H-ATP-áz gátló bafilomicin A1 nem befolyásolta 

TTX jelenlétében, így megállapíthattuk, hogy a GHB hatása független a 

neurotranszmitterek felszabadulásától. 
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 Farmakológiai ágenssel kiváltott asztrogliális intracelluláris Ca2+ ion 

tranzienseket leírtak in vitro (Parri és mtsai 2001; Newman, 2003; Fields, 2004) és in 

vivo (Hirase és mtsai 2005) rendszerekben is korábban. A Ca2+ ion oszcilláció egyik 

oka lehet az asztrocitákból felszabaduló transzmitterek (ún. gliotranszmitterek, pl 

Glu) neuronokra gyakorolt serkentő hatása (Haydon, 2001; Volterra és Meldolesi, 

2005; Santello és Volterra 2009; Bergersen és Gundersen 2009). Mindazonáltal, 

asztrociták Ca2+ ion koncentráció emelkedése nem feltétlenül befolyásolja a 

neuronok aktivitását (Fiacco és mtsai 2007) és valóban, a mi eredményeink is azt 

mutatják, hogy a neuronális aktivitás nem változik a NAc-ben a GHB hatására 

(Molnár és mtsai 2009a). Mivel az asztrocitáknak csak egy kis hányada (6-12 %) 

reagált GHB-re, a GHB feltehetően nem befolyásolja jelentős mértékben a 

neurotranszmissziót az általunk leírt GHB funkció modellben. 

 

 A legtöbb elektrofiziológiai és viselkedéstani vizsgálat a GHB GABAB 

receptor-függő hatásairól számol be, melyeket GABAB receptor antagonistákkal 

blokkolni lehetett (Emri és mtsai 1996; Jensen és Mody, 2001; Carai és mtsai 2008). 

Eddig a funkcionális GABAB receptorokkal nem rendelkező egerekben GHB hatást 

nem mutattak ki, holott a GHB kötőhelyek megtalálhatók voltak (Kaupman és mtsai 

2003). Munkánk során GABABR1 KO egerek NAc agyszeletében kimutattuk a GHB 

asztrociták intracelluláris Ca2+ ion oszcillációját előidéző hatását. A GHB ezen 

hatását az NCS-382 nem blokkolta, habár sokak által elfogadott GHB receptor 

antagonista. Az NCS-382 nagy-affinitással kötődik a GHB kötőhelyre, azonban 

funkcionális antagonista hatása megkérdőjelezhető, hiszen számos tanulmányban 

nem volt képes a GHB hatásait csökkenteni, sőt éppen serkentette azokat (Madden és 

Johson, 1998; Gervasi és mtsai 2003; Castelli és mtsai 2004; Carter és mtsai 2004; 

Carai és mtsai 2008). Eredményeink egy új, GABAB receptor-független és NCS-382-

független asztrogliális GHB hatásról számolnak be NAc-ben, mely a GHB fiziológiai 

hatásainak kialakulásában egyes asztrociták szerepét jelzi. 
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6.5. SUC hatása ATP-indukálta Ca2+ ion-hullámokra 

 

 Intracelluláris Ca2+ ion oszcillációt és ennek a környező sejtekre történő 

tovaterjedését nevezzük Ca2+ ion-hullámnak. A hullám nem jellemezhető konkrét 

iránnyal, a kiindulási ponttól körkörösen vagy spirálisan tovaterjed (Sanderson és 

mtsai 1990; Harris-White és mtsai 1998). In vitro modellben kimutattak tovaterjedő 

Ca2+ ion-hullámokat, asztrocita tenyészetekben (Cortina és mtsai 1998; Arcuino és 

mtsai 2002), agyi fehérállományból (Schipke és mtsai 2002) és szürkeállományból 

(Shaltz és mtsai 2002; Somjen és mtsai 2001; Peinado, 2001) készített szeletekben is. 

Asztrogliális Ca2+ ion-hullámok kialakulásának és terjedésének többféle módja 

lehetséges. Létezik az úgynevezett intracelluláris Ca2+ ion-hullám, melynek feltétele 

működő sejt-sejt réskapcsolatok létrejötte. Itt a kiváltó inger hatására megnövekedett 

intracelluláris IP3 közvetlenül képes réskapcsolatokon átjutni (27. ábra) és ott 

intracelluláris Ca2+ ion koncentráció-növekedést okozni. Erre a hullám terjedési 

módra jellemző, hogy réskapcsolat gátlószerek, úgy mint a CBX vagy az FFA 

blokkolják, illetve közvetlen sejt-sejt kapcsolat szükséges a fennmaradásához, azaz 

nem képes az extracelluláris térben terjedni (Finkbeiner, 1992; Sanderson, 1995; 

Bennett és mtsai 2003). A másik lehetséges Ca2+ ion-hullám terjedési mód, az 

úgynevezett extracelluláris mód, ahol nem szükséges a résztvevő sejtek direkt 

réskapcsolata, viszont funkcionális réskapcsolat-félcsatornák (ún. ’hemichannel’) 

jelenléte szükséges (27. ábra). Ilyen esetben a kiváltó inger hatására (pl. mechanikai 

inger, elektromos inger, ATP) megnövekszik az intracelluláris Ca2+ ion koncentráció, 

mely réskapcsolat-félcsatornákon keresztül történő ATP felszabadulást vált ki 

(Hassinger és mtsai 1996; Arcuino és mtsai 2002; Bennett és mtsai 2003). Az 

extracelluláris térbe jutott ATP a környező sejtek purin receptorain keresztül vált ki 

újabb intracelluláris Ca2+ ion koncentráció-növekedést (27. ábra). Az ilyen típusú 

Ca2+ ion-hullámot a purin receptor gátló szuramin blokkolja (Hassinger és mtsai 

1996). Igazolták, hogy a Ca2+ ion-hullámok terjedési módjai egymás mellett 

párhuzamosan is jelen lehetnek (Paemeleire és mtsai 2000). 
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27. ábra. A Ca2+ ion-hullámok lehetséges terjedési 

módjait összefoglaló ábra. Felső sor: intracelluláris mód 

IP3 sejt-sejt réskapcsolatokon keresztül való terjedésével. 

Alsó sor: extracelluláris mód, réskapcsolat-félcsatornákon 

keresztül felszabaduló ATP terjedésével. 

 

 A SUC és a réskapcsolatok esetleges funkcionális kapcsolatának 

meghatározására a SUC ATP-vel kiváltott Ca2+ ion-hullámokra gyakorolt hatásait 

vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy a SUC koncentráció-függő módon befolyásolta a 

Ca2+ ion-hullámban résztvevő sejtek számát és azok intenzitását. 

 

 A kontroll méréseknél tapasztalt, szignifikáns sejtszám és fluoreszcencia 

intenzitás csökkenés egyik lehetséges oka a sejtpusztulás. Ennek lehetőségét azonban 

propídium-jodid festési eljárással zártuk ki. Az első és a második ATP adagolás 

közben a már nem élő sejtek száma nem változott. A másik lehetséges ok az ATP 

receptorok deszenzitizációja és/vagy inaktiválódása, habár a két ATP adagolás 

közben 20 perces szünetet tartottunk. 

 Kísérleteink során ellenőriztük, hogy réskapcsolatok aktív részvételével 

történik-e a Ca2+ ion-hullám terjedése. A CBX koncentráció-függő módon nagyban 
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gátolta a hullámban résztvevő sejtek számát és azok intenzitását és hasonló, bár 

gyengébb hatása volt az FFA-nak is. A purinerg receptor gátló szuramin nem volt 

hatással a hullám tulajdonságaira. A Ca2+ ion-hullám terjedési irányát nem 

befolyásolta az ATP adagolás iránya, sem a perfúziós rendszerben áramló folyadék 

(’modACSF’) iránya. Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy habár nagy 

valószínűséggel natív rendszerünkben mindkét Ca2+ ion-hullám terjedési mód jelen 

lehet, az intracelluláris terjedési mód az, ami a modellünkben nyomon követhető. 

 A SUC koncentráció-függő módon befolyásolta a hullámban résztvevő sejtek 

számát és azok intenzitását. Kis koncentrációban serkentőleg hatott mindkét 

paraméterre, míg nagyobb koncentrációban gátolta azokat. Ismeretes, hogy a 

réskapcsolatok környezetének pH-ja nagyban befolyásolja azok áteresztőképességét 

(Bevans és Harris, 1999). Savanyú közegben a réskapcsolatok záródnak (Bennett és 

mtsai 2003). Nagyobb koncentrációjú SUC pH savanyító hatása lehet az egyik oka a 

réskapcsolatok záródásának, így a résztvevő sejtek számának csökkenésének is. Kis 

koncentrációjú SUC nem befolyásolja jelentősen a környezete pH-ját (pH 7,33 

’modACSF’ pufferben oldva), viszont a sejtek által felvéve, mint energia-háztartást 

befolyásoló szubsztrát, javíthatja azok állapotát, így az ATP hatására bekövetkező 

Ca2+ ion koncentráció-növekedés mértékét is. A GHB a SUC-hoz nagyon hasonló 

hatással rendelkezik kis koncentrációban. Ennek oka lehet, hogy sejtekbe felvéve, 

enzimek által SSA-dé és SUC-tá alakulva befolyásolhatja a citromsav-ciklus 

működését, így a sejtek energetikai állapotát. Ugyanakkor nagyobb koncentrációban 

a GHB nem volt szignifikáns gatással a Ca2+ ion-hullámban résztvevő sejtek számára 

és azok intenzitására. A SUC sejtszám és fluoreszcencia intenzitást növelő hatását a 

CBX blokkolta, ezzel bizonyítva hogy a CBX „felülbírálja” a SUC hatását.  

 Alternatív magyarázat is elképzelhető a következők szerint. A Ca2+ ion-

hullámot jellemző paraméterek összehasonlító vizsgálatánál kiderült, hogy kis 

koncentrációjú SUC (50-200 µM) és GHB (50 µM) jelentősen eltérő módon 

befolyásolják a hullámban résztvevő sejtek számát és azok intenzitását. Ennek 

hátterében egy a réskapcsolatoktól független, ATP-indukálta Ca2+ ion-hullámokat 

befolyásoló mechanizmus állhat, mely nem egyforma mértékben hat a Ca2+ ion-

hullám általunk vizsgált paramétereire. Ilyen az ATP hatására asztrocitákból 

réskapcsolat-félcsatornákon keresztül felszabaduló glutaminsav a sejtek 



  

75 

intracelluláris Ca2+ ion koncentrációját növelő hatása (Ye és mtsai 2003; Duan és 

mtsai 2003; Zeng és mtsai 2008). Az NMDA típusú glutaminsav receptor gátlószer 

DL-AP5 ugyan önmagában nem volt hatással a Ca2+ ion-hullámokra, de a SUC kis 

koncentrációban történő adagolásának hatását a fluoreszcencia intenzitásra blokkolni 

tudta. Nagy mennyiségű felszabadult glutaminsav nemcsak az asztrociták 

intracelluláris Ca2+ ion koncentrációjára lenne hatással, hanem befolyásolná a 

neuronok aktivitását is. Ez ellen szól, hogy Ca2+ ion-hullám detektálása közben nem 

tapasztaltunk mezőpotenciál-változást. Az sem zárható ki, hogy a SUC közvetlenül 

hat az asztrogliális NMDA receptorokra. Annak ellenére, hogy ezeknek a 

kérdéseknek a tisztázása további vizsgálatokat igényel, a DL-AP5 blokkoló hatása a 

SUC asztrogliális NMDA receptorok működéséhez rendelhető funkcióját jelzi. 

 

 A ciromsav-ciklus közti terékei, így a SUC is mikromoláris koncentrációban 

találhatók meg a vérben (~5 µM; Bergmeyer 1974). Mennyiségüket az anyagcsere-

folyamatok szabályozzák illetve a vesékben zajló anyagfelszívódás és szekréció. Az 

elmúlt években derült fény, az addig ismeretlen funkciójú, G-fehérjével működő, 

purinerg receptorcsaládba tartozó GPR91 receptor SUC kötő szerepére (He és mtsai 

2004). Ez a membránba ágyazott SUC receptor főként a vesékben, a lépben, a 

májban és a vékonybélben található meg, központi idegrendszerben eddig nem 

mutatták ki (He és mtsai 2004). A SUC GPR91 receptoron kötődve (EC50 ~40 µM) 

IP3 felhalmozódást, ezáltal intracelluláris Ca2+ ion koncetráció-emelkedést okozott 

GPR91 receptort expresszáló sejtvonalakban (He és mtsai 2004). Az is 

bebizonyosodott, hogy a GPR91 receptor aktiválásához, szükséges a SUC 

dikarboxilát forma, azaz a savanyú közeg (He és mtsai 2004). A SUC receptorához 

kötődve csökkenti a cAMP szintézist, renin szekréciót okoz, ezáltal növelve az 

artériás vérnyomást (Baumbach és mtsai 1976; He és mtsai 2004). Számos 

vérkeringés elégtelenséggel járó patológiás állapot okoz SUC felhalmozódást a 

vérben (Hems és Brosnan 1970). Kimutatták, hogy retinában, oxigénhiányos 

állapotban felhalmozódó SUC serkenti a szövet új véredényekkel való ellátottságát, 

mely hatását GPR91 receptorok aktivációjával fejti ki (Sapieha és mtsai 2008). Ezen 

kívül kimutatták a SUC immunrendszer-aktivációban játszott szerepét is, melyet a 

dendritikus sejtek felszínén nagy számban expresszálódó GPR91 receptorokon 
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keresztül vált ki (Rubic és mtsai 2008). A legfrissebb eredmények szerint a GPR91 

receptor SUC általi aktivációja szerepet játszik a vérsejtképződés serkentésében is 

(Hakak és mtsai 2009).  

 

 A legfrissebb tudományos eredmények rámutatnak, hogy az eddig csupán 

metabolikus közti termékként számon tartott SUC, funkcionális kapcsot képez az 

energia-háztartás, az anyagcsere és a molekuláris jelátvitel között. A dolgozatban 

bemutatott új, gliális SUC/GHB célfehérjére pontos azonosítása, illetve az idegi 

kommunikációban betöltött szerepének tisztázása új kihívások elé állítják a 

kutatótársadalmat, mely kérdés megválaszolása azonban elengedhetetlen az agyi 

kémiai jelátviteli mechanizmusok pontos megértéséhez. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

A gamma-hidroxi vajsav (GHB) a szervezetben előforduló gamma-amino vajsav 

(GABA) származék, mely napjainban mint függőséget okozó, veszélyes dózis-függő 

hatásokkal rendelkező vegyszer ismert. A GHB metabolikus kapcsolatban áll a 

citromsav-ciklus elemeként ismert borostyánkősavval (SUC). A GHB gyenge 

agonistaként hat a GABAB receptoron, ugyanakkor önálló receptorának létezését is 

felvetették. Jelen munkám célja volt az önálló GHB receptor és funkció jellemzése, 

lehetséges SUC-tal való kapcsolatának feltárása a nucleus accumbens agyterületen, 

mely a függőség kialakulásának agyi központja.  

Rádioaktív kötődési kísérletekben bizonyítottam az önálló, GABAB receptor-

független és SUC-tal kölcsönható GHB célfehérje létezését. A kötőhely további 

vizsgálata kizárta annak transzporterként való azonosítását, azonban rávilágított 

réskapcsolatokon ható ligandumokkal való kölcsönhatására. Az ezidáig egyetlen 

specifikus GHB receptor ligandumként elismert vegyület, az NCS-382 

sztereoszelektív kötődési tulajdonságai tették bizonyossá a nagy affinitású SUC 

célfehérje és a GABAB független GHB receptor egymással való azonosságát 

(GHB/SUC receptor).  

A kötődési kísérletek eredményeit megerősítette a GABAB receptor-független 

GHB funkció felfedezése a nucleus accumbens-ben. Asztrociták GHB okozta 

intracelluláris Ca2+ ion koncentráció emelkedése akkor is megfigyelhető volt, ha a 

kísérleteket GABAB R1 alegységet nem tartalmazó, génkiütött egerekben végeztük. 

Feltételezhető, hogy egy asztrogliális GHB/SUC receptor részt vesz az intracelluláris 

Ca2+ ion mobilizációban és a felszabadult Ca2+ ionok réskapcsolatokon keresztül 

bekövetkező terjedésének szabályozásában. Figyelemre méltó, hogy a citromsav-

ciklus intermedier SUC szerepet játszhat az idegi sejtek közötti kémiai jelátvitelben. 
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8. SUMMARY 

 γ-Hydroxybutyrate (GHB), a naturally occurring metabolite of γ-amino butyric 

acid (GABA) with dose-dependent dangerous behavioral effects has been known 

recently as a recreational drug (drug of abuse). GHB metabolizes via succinate 

(SUC) an intermediary metabolite of the tricarboxylic/citric acid cycle. GHB can act 

as a weak agonist on GABAB receptor but the existence of its own specific receptor 

has also been reported. My purpose was to characterize the specific target and 

function of GHB in the nucleus accumbens – the brain area responsible for the 

development of addiction - and to disclose its possible interaction with SUC. 

 Applying radioatracer binding technique a new, GABAB-independent GHB-, 

and SUC-sensitive target protein was found. Further characterization of this target 

excluded its possible function as a transporter molecule but revealed its interaction 

with gap-junction ligands. Stereospecific interaction of NCS-382 – the only known 

GHB receptor selective ligand – with binding sites recognizing GHB and SUC 

disclosed identity of the high-affinity SUC binding target with the GABAB-

independent GHB receptor (GHB/SUC receptor).  

 Substantiating the results obtained from binding experiments a GABAB-

independent GHB function has been disclosed in the nucleus accumbens. The 

astroglial Ca2+ ion transients induced by GHB persevered in GABAB R1 subunit 

knock-out mice as well. It can be supposed, that the astroglial GHB/SUC receptor 

participate in the mobilization of intracellular Ca2+ ion and in the regulation of the 

propagation of the released Ca2+ ion through gap junctions. It is noteworthy that the 

common intermediary metabolite of the citric acid cycle SUC may play a role in 

chemical signalling between neural cells.  
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