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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
 

2-AG – 2-arachidonil-glicerin  

AEA – N-arachidonil-etanolamin 

BDNF – agyi eredetű idegi növekedési faktor (brain-derived neurotrophic factor) 

C-42 – tengerimalacban a  DGL-α enzim 1003-1044 aminósavak közötti, C-terminális 

szakasza  ellen termeltetett poliklonális ellenanyag 

C57BL/6 – egértörzs  

Ca2+ – kalcium-ion 

CA – Ammon-szarv (cornu Ammonis) 

CB1 – 1-es típusú kannabinoid receptor 

CGRP – kalcitonin génnel rokon fehérje (calcitonin gene related peptide) 

CNS – központi idegrendszer (central nervous system) 

DAB – 3,3’-diaminobenzidin  

DGL – diacilglicerin-lipáz  

DHPG – (S)-3,5-dihidroxi-fenil-glicin  

DSE – a serkentés depolarizációval kiváltott csökkenése (depolarization-induced suppression 

of excitation) 

DSI – depolarizáció-indukált gátláscsökkenés (depolarization-induced suppression of 

inhibition) 

FAAH – zsírsavamid-hidroláz (fatty acid amide hydrolase) 

Fisher’s PLSD – Fisher-féle védett legkisebb négyzetes különbségek módszere 

GABA – gamma-amino-vajsav (gamma-amino-butyric acid) 

GlyT2-EGFP – 2-es típusú glicintranszporter promoterrel szabályozott EGFP 

I-IIo – a gerinvelő felszíni rétegei (LI és LIIkülső) 

I-LTD – a gátlást gátló hosszú távú depresszió (inhibitory long-term depression) 

INT –  nyúlban a DGL-α enzim 118-aminósavból álló (790-908 aminósavak közötti) belső 

szakasza ellen termeltetett poliklonális ellenanyag  

i.p. – intraperitoneális / intraperitoneálisan (a hasüregbe adott) 

i.t. – intratekális / intratekálisan (a gerinccsatornába adott)  

LI – Lamina I, marginális zóna 

LII – Lamina II, substantia gelatinosa, Rolando-féle állomány 

LTD – hosszú távú depresszió (long-term depression) 

LTP – hosszú távú potencirozódás (long-term potentiation) 
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mGluR5 – 5-ös típusú metabotrop glutamát receptor  

MPEP – 2-metil-6-(feniletinil)piridin  

NAE – N-acil-etanolamin 

NAPE – N-acil-foszfatidil-etanolamin 

NAPE-PLD – N-acil-foszfatidil-etanolaminokat hidrolizáló foszfolipáz D 

NGF – idegi növekedési faktor (nerve growth factor) 

Non-N – nem fájdalominformációt fogadó (non-nociceptive) gerincvelői idegsejt 

OEA – N-oleil-etanolamin 

NS – fájdalominformációra specifikus (nociceptive-specific) gerincvelői neuron 

PAG – középagyi centrális szürkeállomány (periaqueductal grey) 

PB – foszfát-puffer 

PEA – N-palmitil-etanolamin 

PSM – periszinaptikus szignalizációs masinéria (perisynaptic signaling machinery) 

SEA – N-sztearil-etanolamin 

SER – sima felszínű endoplazmatikus retikulum 

SAS – serkentő aminósav 

SIA – stressz-indukált fájdalomcsillapítás  

SP – P anyag (substance P) 

STD – rövid távú depresszió (short-term depression) 

str. – réteg (stratum) 

THC –  Δ9-tetrahidro-kannabinol 

THL –  N-formil-L-leucin (1S)-1-[[(2S,3S)-3-hexil-4-oxo-2-oxetanil]metil]dodecil észter [(-)-

tetrahidrolipsztatin] 

TRP(V) – tranziens receptor potenciál (vanilloid) ioncsatorna  

VIAAT – vezikuláris gátlóaminósav-transzporter (vesicular inhibitory amino acid 

transporter) 

VGAT – vezikuláris GABA-transzporter (vesicular GABA transporter)  

WDR – széles dinamikus tartományú (wide dynamic range) gerincvelői idegsejt 
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BEVEZETÉS  
 

A kémiai szinapszis (1. ábra) az idegsejtek közötti kommunikáció kiemelt színtere, 

melyen keresztül az intercelluláris jelátvitel többi formájához képest egyedülálló, nagyfokú 

plaszticitással jellemezhető neurotranszmisszió valósul meg. A preszinaptikus neuronban 

keletkező, szinaptikus hólyagokban tárolt és az idegvégződésből annak ingerületbe kerülését 

követő kalcium-beáramlás hatására kvantálisan felszabaduló klasszikus ingerületátvivő-

anyagok a szinaptikus résen átjutva, specifikus metabotrop és ionotrop receptoraikon kötődve 

befolyásolják a posztszinaptikus sejtek működését, amely hatásuknak enzimatikus lebontásuk 

illetve ideg- vagy gliasejtbe történő felvételük vet véget (összefoglalásért lásd Zucker és 

mtsai, 1999). Ezen klasszikus, az acetil-kolin, biogén aminok és aminósavak által mediált 

anterográd szinaptikus ingerületátvitel mellett azonban ismert egy idegsejtek közötti 

retrográd, vagyis visszafelé ható kommunikáció is, amelyet nem konvencionális kémiai 

hírvivők, mint a NO, CO vagy a fehérje-természetű növekedési faktorok (pl: BDNF, NGF) 

közvetítenek (lásd Deutch és Roth, 1999-es összefoglalóját).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. ábra: A kémiai szinapszis felépítését 

bemutató sematikus ábra (forrás: www. universe-review.ca, módosítva) 
 

 Kutatócsoportunk korábbi, meghatározó jelentőségű felfedezése, miszerint az 1-es 

típusú kannabinoid receptor (CB1) idegvégződéseken helyezkedik el a hippokampusz 

bizonyos interneuron-típusaiban, ahol gátolja a GABA gátló neurotranszmitter felszabadulását 

(Katona és mtsai, 1999), valamint azok a megfigyelések, melyek szerint a preszinaptikusan 

található CB1 nélkülözhetetlen a retrográd szinaptikus kommunikáció elektrofiziológiai 



 7

módszerekkel kimutatható jelenségeiben (Kreitzer és Regehr, 2001a; Ohno-Shosaku és mtsai, 

2001; Wilson és Nicoll, 2001), elsőként vetették fel egy endogén kannabinoid molekulák által 

közvetített retrográd lipid jelátviteli kaszkád létét, amely révén a posztszinaptikus idegsejt 

aktivitás-függő módon tudja szabályozni a rá érkező bemenetek szinaptikus hatékonyságát. 

 Dolgozatomban ezt, a központi idegrendszer kémiai szinapszisaiban előforduló, a 

szinaptikus modulációban és plaszticitásban kulcsfontosságú visszafelé ható endokannabinoid 

rendszert és egy ettől alapvetően eltérő, újonan leírt, még ismeretlen funkciójú 

lipidszignalizációs útvonalat szeretnék bemutatni, előzetes ismereteink valamint két 

endokannabinoidot előállító enzim molekuláris neuroanatómiai módszerekkel történő 

tanulmányozásából nyert új eredmények segítségével. 

 

I. Az endokannabinoid rendszer molekuláris és anatómiai felépítése  

 

 Az endokannabinoidok a kender (a Thaiföldön, Mexikóban és Dél-Afrikában elterjedt 

Cannabis sativa, a főként Észak-Indiában őshonos Cannabis indica illetve a Közép-Ázsiában 

élő, kevésbé ismert Cannabis ruderalis; Luzi és mtsai, 2008; marihuána) fő növényi 

hatóanyagaként ismert Δ9-tetrahidro-kannabinol (THC; Gaoni és Mechoulam, 1964) 

molekuláris célpontjain, az 1-es és 2-es típusú kannabinoid receptoron (CB1-en és CB2-n) 

fiziológiásan ható, a szervezetünkben endogén módon megtalálható bioaktív 

lipidszármazékok (2. ábra; Piomelli, 2003), melyek a sejtmembránok hosszú szénláncú 

zsírsav-komponenseiből több enzimatikus lépésen keresztül keletkeznek. Az 

endokannabinoidok közé számos, kémiailag hasonló szerkezetű molekula tartozik (2. ábra), 

melyek közül a legtöbb reprodukálja a kannabisz növény hatóanyagai által kiváltott 

jellegzetes élettani hatások valamelyikét (Di Marzo és mtsai, 2007). Endogén szerepüket a 

szervezet számos fiziológiás és patofiziológiás folyamatában leírták (Mackie, 2006; Di 

Marzo, 2008; Ludányi és mtsai, 2008; Katona és Freund, 2008). Az elsőként felfedezett és 

legismertebb, CB1-agonistaként viselkedő anandamid (N-arachidonil-etanolamin; Devane és 

mtsai, 1992) mellett a másodikként leírt 2-arachidonil-glicerin (2-AG; Mechoulam és mtsai, 

1995; Sugiura és mtsai, 1995) a legismertebb endogén kannabinoid molekula. Rajtuk kívül 

számos, a klasszikus kannabinoid receptorokon ható illetve az endokannabinoidokkal 

kémiailag rokon bioaktív lipidet sikerült azonosítani az agyban, úgy mint a virodamint (Porter 

és mtsai, 2002), a 2-arachidonil-glicerin-étert (noladin-étert; Hanus és mtsai, 2001), az N-

arachidonil-dopamint (NADA-t; Bisogno és mtsai, 2000) valamint az N-arachidonil-szerint 

(Milman és mtsai, 2006).  
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2. ábra: Endogén kannabinoid receptorokon ható molekulák kémiai szerkezete (Piomelli, 2003; Di Marzo, 2009) 
 
 

I/1. Agyi kannabinoid receptorok  

 

 Az endokannabinoidok idegrendszeri hatásainak közvetítésében a 7 transzmembrán 

régiót tartalmazó, Gi/o-fehérjékhez kapcsolt CB1 kannabinoid receptor (Matsuda és mtsai, 

1990) játssza a legjelentősebb szerepet, melyre az is utal, hogy főként ez a jelfogó molekula 

szükséges a THC viselkedési illetve kognitív és pszichotikus hatásainak kialakulásához 

(Ledent és mtsai, 1999; Zimmer és mtsai, 1999, Monory és mtsai, 2007; Huestis és mtsai, 

2001). A szervezeten belül a legnagyobb mennyiségben a központi idegrendszerben 

kifejeződő CB1 (Howlett és mtsai, 2002; Pacher és mtsai, 2006) az agy egyik leggyakoribb G-

fehérje-kapcsolt receptora (Herkenham és mtsai, 1990). 

 A CB1 aktivációját a feltételezhetően a receptorhoz a plazmamembránban laterális 

diffúzióval eljutó lipofil ligandumok bekötődése indukálja (Makriyannis és mtsai, 2005). Az 

aktivált CB1 receptorok Gi/o-fehérjék α alegységein keresztül enzimeket befolyásolnak: 

gátolják az adenilát-ciklázt (lásd Howlett 1995-ös és 1998-as összefoglalóját) és stimulálják a 

mitogén-aktivált protein kinázt (MAPK-t; Bouaboula és mtsai, 1995). Az idegsejtek 

működése szempontjából szintén jelentős, hogy a CB1 aktivációja βγ-alegységek révén 

ugyanakkor gátolja az N-, P/Q- és L-típusú feszültségfüggő Ca2+-csatornákat (Mackie és 

Hille, 1992; Twitchell és mtsai, 1997; Gebremedhin és mtsai, 1999; Yamasaki és mtsai, 2006) 

valamint aktiválja az befelé egyenirányító (inward-rectifying) és a 4-AP-szenzitív, feszültség-

függő K+-csatornákat (Daniel és Crepel, 2001; Daniel és mtsai, 2004). Utóbbi két folyamat 

kiegészülve a KA-csatornák nyugalmi inaktivációjának adenilát-cikláz és protein kináz A 



 9

gátlása révén megvalósuló feloldásával az ingerületátvivő-anyagok felszabadulásának 

reverzibilis csökkenéséhez vezet. Ennek átmeneti formája a feszültségfüggő Ca2+-csatornák 

gátlásán keresztül megvalósuló csökkent Ca2+-beáramlásnak köszönhető (Wilson és mtsai, 

2001), hosszan tartó változata a cAMP/PKA-jelátvitelen keresztül aktiválódó RIM1α, egy a 

szinaptikus ürülésért felelős molekula közreműködésével jön létre (Chevaleyre és mtsai, 

2007). A CB1 ezen kívül számos génexpressziót szabályozó szignálútvonalat is aktivál, úgy 

mint a PI3K-Akt-on (Gómez del Pulgar és mtsai, 2000) valamint a Src-on keresztül 

megvalósuló jelátvitelt (He és mtsai, 2005). Azt, hogy adott esetben mely molekuláris 

kaszkádok indulnak be a CB1 ligandumának bekötődése hatására, feltehetőleg a jel időzítése 

által meghatározott, az adott térrészben éppen elérhető molekulák összessége határozza meg 

(Neves és Iyengar, 2009). 

 A CB1 aminósav-szekvenciájával mintegy 60 %-os homológiát mutató, 

génduplikációval keletkezett (McPartland et al., 2006) ugyancsak pertusszisz-toxin-érzékeny 

Gi/o fehérjéhez kapcsolt CB2 kannabinoid receptor (Munro és mtsai, 1993), a CB1-gyel 

ellentétben csak gerincesekben fordul elő. Csaknem kizárólag immunsejtekben fejeződik ki, 

és nagy valószínűséggel az endokannabinoidok immunszupresszáns hatásának közvetítéséért 

tehető felelőssé (Maresz és mtsai, 2007). A CB2 aktivációjának ceramid-felszabadulást, 

valamint, a CB1-hez hasonlóan, nitrogén-monoxid (NO) szintézist indukáló hatását is leírták 

(Di Marzo, 2009) 

 Az anandamid a klasszikus kannabinoid receptorok mellett egyes ionotróp 

receptorokat is képes aktiválni az idegrendszerben, az 1-es típusú tranziens receptor potenciál 

vanilloid-típusú (TRPV1, VR1) ioncsatorna teljes agonistájaként (Zygmunt és mtsai, 1999; 

Smart és mtsai 2000) valamint a TRPV4 indirekt ligandumaként, az 5’,6’-epoxi-

eikozatriénsav nevű metabolitján keresztül (Watanabe és mtsai, 2003). Ezen kívül, in vitro 

mérések utalnak arra, hogy az anandamid gátolni is képes TRP-receptort: a hidegérzékelésért 

felelős TRPM8-at (de Petrocellis és mtsai, 2007, 2008).  

 Az endokannabinoidok két hagyományos molekuláris célpontján kívül azonban 

létezhetnek új, még nem azonosított kannabinoid receptorok is („árva” GPCR-ek). A GPR55-

ről, melyet sokáig egy újabb kannabinoid receptornak gondoltak, azonban bebizonyosodott, 

hogy endogén liganduma a lizofoszfatidil-inozitol (LPI), egy endokannabinoidoktól kémiailag 

jelentősen különböző vegyület (Oka et al., 2007, 2009; Henstridge et al., 2009).  
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I/2. A 2-AG által közvetített központi idegrendszeri jelátvitel  

 

 A 2-AG kiemelt fontosságú szerepet tölt be idegrendszeri folyamatokban, melyet 

anandamidénál 170-szer nagyobb agyi koncentrációja is jelez (Stella és mtsai, 1997). Számos, 

az utóbbi években született kísérletes bizonyíték utal arra, hogy a CB1 kannabinoid receptor 

elsődleges endogén ligandumának tartott, mind a CB1-et mind a CB2-t aktiváló (Sugiura és 

mtsai, 1999, 2000, 2006) 2-AG feltételezhetően szinaptikus endokannabinoid 

szignálmolekulaként működik a központi idegrendszerben (Freund és mtsai, 2003; Kim és 

Alger, 2004; Makara és mtsai, 2005).  

 

I/2.1. A 2-AG szintézisében és lebontásában részt vevő molekuláris elemek 

 

A 2-AG, a többi endokannabinoidhoz hasonlóan, az élő sejtek membránjain nagy 

valószínűséggel könnyen átoldódó lipid-természetű molekula, ezért nem szinaptikus 

hólyagokban tárolódik, hanem adott élettani jel hatására szintetizálódik (Piomelli, 2003). A 2-

AG sejtaktivitás-függő bioszintézise a korábban csak struktúrfunkcióval felruházott 

membránlipidekből főként a következőkben tárgyalt, foszfolipáz Cβ (PLCβ) és diacil-glicerin 

lipáz (DGL) által mediált két enzimatikus lépésben történik az idegrendszerben (Sugiura és 

mtsai, 2006), lebontását a monoacil-glicerin-lipáz (MGL) végzi (Dinh és mtsai, 2002; 

Blankman és mtsai, 2007; 3. ábra).  

 

foszfatidil-inozitol-4,5-biszfoszfát (PIP2) 

  ↓ foszfolipáz Cβ (PLCβ)  

 1,2-diacil-glicerin (DAG) 

  ↓ diacil-glicerin lipáz (DGL) 

 2-arachidonil-glicerin (2-AG) 

  ↓ monoacil-glicerin lipáz (MGL) 

     arachidonsav + glicerin 

 
3. ábra: A 2-AG szintézisének és lebontásának fő útvonala  
 

2-AG-felszabadulást egyrészt az idegsejt kellő mértékű depolarizációja, másrészt 

plazmamembránjában elhelyezkedő, Gq/11 típusú GTP-kötő fehérjékhez kapcsolt, 7 

transzmembrán doménnel rendelkező metabotrop receptorok aktivációja okozhat 
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(Hashimotodani és mtsai, 2007a). Hogy a depolarizáció hatására nyíló feszültségfüggő Ca2+-

csatornáknak köszönhetően nagy mértékben megnövekedő (mikromólos nagyságrendű; 

Brenowitz és Regehr, 2003; Maejima és mtsai, 2005) sejten belüli Ca2+-szint önmagában 

milyen mechanizmuson keresztül okoz 2-AG-ürülést, nem tisztázott (Chevaleyre és mtsai, 

2006). Egy feltételezés szerint a Ca2+ közvetlenül aktiválja a DGL-t, ami már a sejtben 

meglévő DAG-tartalékból állít elő 2-AG-t, míg egy másik hipotézis egy még nem azonosított 

PLC izoforma Ca2+-érzékelőként való működését feltételezi. Az azonban bizonyított, hogy a 

Gq/11-kapcsolt receptorok aktivitása Ca2+ jelenlétében aktiválódó PLCβ indukciójához vezet. A 

neurotranszmitter-kötődés hatására Gq illetve G11-fehérjét kötő metabotrop receptorok közül 

az I-es típusú mGluR-okról (Maejima és mtsai, 2001; Varma és mtsai, 2001; Ohno-Shosaku és 

mtsai, 2002; Galante és Diana, 2004; Kushmerick és mtsai, 2004), az M1-es és M3-as 

muszkarinos acetil-kolin receptorról (Kim és mtsai, 2002; Fukudome és mtsai, 2004), az 

orexin receptorról (Haj-Dahmane és Shen, 2005), a CCKB receptorról (Földy és mtsai, 2007) 

valamint a P-anyag receptoráról (Drew és mtsai, 2009) írták le a nyúltvelőtől a 

hippokampuszig számos agyterületen, hogy aktivációjával kiváltható a szinaptikus 

ingerületátvitel retrográd endokannabinoid modulációja.  

A PLCβ a G-fehérje-szignalizáció foszfatidil-kolin mellett legfőbb foszfolipid-

prekurzorából, a membránalkotó foszfatidil-inozitol-4,5-biszfoszfátból (PIP2-ből) állít elő 

hidrofób diacil-glicerint (DAG-ot) és vízoldékony inozitol-1,4,5-triszfoszfátot (IP3-t) egy 

lépésben, a foszfoinozitol és a DAG-váz sn-3 hidroxil-csoportja közötti kötés hidrolízisével. A 

PIP2 a foszfatidil-inozitolban (PI-ban) a diacil-glicerin-vázhoz az sn-3 pozícióban foszfo-

diészter kötéssel kapcsolódó inozitol-gyűrű először a 4-es, majd az 5-ös pozícióban történő, 

PI-kinázok általi foszforilációjával keletkezik. A foszfolipidek zsírsav-összetétele 

meglehetősen heterogén, azonban a PIP2 sn-1 pozíciójában nagyrészt sztearinsavat tartalmaz, 

az sn-2 pozícióban pedig az arachidonsav fordul elő a leggyakrabban (lásd Schulman és 

Hyman, 1999-es összefoglalóját).  

A 2-AG az így előállított, sejtekben gyakori másodlagos hírvivő lipidből, a DAG-ból 

keletkezik (Bisogno és mtsai, 1997) a glicerin-váz első pozíciójában lévő zsírsav-maradékot 

szelektíven lehasító diacil-glicerin lipáz (DGL) enzim által, melynek két izoformáját írták le, 

a DGLα-t és a DGLβ-t (Bisogno és mtsai, 2003). A 1042 aminósavból álló, az αβ-hidrolázok 

csoportjába tartozó DGL 4 transzmembrán doménjének köszönhetően a membránban 

lokalizált, és Ca2+ által aktiválható. Az agyban és a hasnyálmirígyben fejeződik ki nagy 

mennyiségben. A β izoforma mintegy 370 aminósavval rövidebb (Di Marzo, 2009). 

Ugyanakkor, a PLCβ aktivitása nyomán PIP2-ből a DAG mellett keletkező IP3-molekulák az 
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intracelluláris ER Ca2+-raktárak IP3-receptorain hatva okoznak további Ca2+-szint növekedést, 

ami pozitív visszacsatolásként hathat a PLCβ és a DGL-α aktivációjára. 2-AG ezen kívül 

bizonyos sejttípusokban még foszfatidsav enzimatikus hidrolízisével is keletkezhet (Bisogno 

és mtsai, 1999), habár ezt az útvonalat eddig csak sejtvonalon igazolták. A 2-AG szintézise 

tehát egy szigorúan szabályozott, összetett, aktivitás-függő folyamat, amely a 

posztszinaptikus depolarizáció és a szinaptikus bemenet integrációjával alakítja a szinaptikus 

transzmisszió erősségét.  

 A 2-AG idegrendszeri lebontását legnagyobb részben (~85%-ban; Blankman és mtsai, 

2007) a kettőskötésekkel is rendelkező monoacil-glicerineket preferáló, az agyban két 

izoformában létező monoacil-glicerin-lipáz (MGL; Dinh és mtsai, 2002; Saario és mtsai, 

2004; Blankman és mtsai, 2007) katalizálja, a 2-AG-t arachidonsavra és glicerinre 

hidrolizálja. Az MGL is az α/β-hidrolázok szupercsaládjába tartozó, emberben 303 

aminosavból álló fehérje, az egér MGL-lel 84%-ban egyezik meg, számos szövetben 

megtalálható (Di Marzo, 2009). Aktivitása meghatározza a 2-AG jelátvitel erősségét illetve 

időbeliségét, annak szintézise és lebontása közti egyensúly befolyásolásán keresztül 

(Hashimotodani és mtsai, 2007c).  

.A 2-AG lebontását az MGL-en kívül több más hidroláz is katalizálhatja (Blankman és 

mtsai, 2007). Degradációjához jelentősen hozzájáruló enzim a membránkötött, 

homodimerként előforduló ciklooxigenáz-2 (COX-2; Yuan és mtsai, 2006), amiről azonban 

azt feltételezik, hogy még felszabadulása előtt oxigenálja a 2-AG-t az azt termelő 

idegsejtekben (Kim and Alger, 2004), prosztaglandinok keletkezéséhez vezetve. Ezen kívül, 

bizonyos körülmények között a FAAH valamint egy hormon-szenzitív lipáz (hormone-

sensitive lipase; HSL) illetve az úgynevezett „neuropátiás cél-észteráz” (neuropathy target 

esterase; NTE) is hidrolizálhatja, bár jelentőségük elhanyagolható a másik három degradációs 

fehérjéhez képest (Blankman és mtsai, 2007). A legújabb kutatások rajtuk kívül még két új 2-

AG lebontóenzimet írtak le, a 337 aminósav hosszú ABHD6-ot (6-os típusú, α/β hidroláz-

domént tartalmazó fehérje; a 2-AG ~4%-nak lebontásáért felelős; Blankman és mtsai, 2007) 

és a szerin-észterázokhoz tartozó ABHD12 (az agyi membránokból kinyert 2-AG ~9%-át 

bontja; Blankman és mtsai, 2007) két izoformáját, melyek idegrendszeri jelentőségét azonban 

csak további vizsgálatok deríthetik fel (Ahn és mtsai, 2008; Di Marzo, 2009). 

  
I/2.2. A 2-AG mint retrográd szinaptikus endokannabinoid jelátvivő molekula 

 

 A 2-AG-jelátvitel molekuláris komponenseinek az agy számos területén feltárt 
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szubcelluláris szerveződése a 2-AG retrográd hatását támasztja alá az idegrendszeri 

szinapszisokban (Lafourcade és mtsai, 2007; Uchigashima és mtsai, 2007; Mátyás és mtsai, 

2008). Receptorát, a CB1 kannabinoid receptort, csakúgy mint fő lebontóenzimét, a monoacil-

glicerin lipázt (MGL-t) axonterminálisokban, preszinaptikus elhelyezkedéssel írták le (Katona 

és mtsai, 1999, 2000, 2001, 2006; Gulyás és mtsai, 2004), ugyanakkor elsődleges 

bioszintézis-enzimét a diacilglicerin-lipáz-alfát (DGL-α-t) a szinapszisok fogadó 

(posztszinaptikus) oldalán, a CB1-et expresszáló terminálisokkal szemben lokalizálták, 

elsőként a hippokampuszban és a cerebellumban (Katona és mtsai, 2006; Yoshida és mtsai, 

2006), ugyanott, ahol a PLCβ-t is találták (Fukaya és mtsai, 2008). A 2-AG retrográd 

hírvivőként betöltött szerepét elektrofiziológiai vizsgálatok is igazolták (Melis és mtsai, 2004; 

Makara és mtsai, 2005; Hashimotodani és mtsai, 2007c, 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ábra: A 2-AG által közvetített retrográd 
szignalizáció sematikus ábrázolása 
 

 A legújabb kutatások alapján a 2-AG a központi idegrendszer retrográd hírvivőjeként 

az úgynevezett „szinaptikus biztositék” (Katona és Freund, 2008) szerepét tölti be az agyban: 

túlzott preszinaptikus aktivitás hatására felszabadul a posztszinaptikus neuronból, és a 

szinaptikus résen keresztül a preszinaptikus CB1 receptorokhoz eljutva aktiválja azokat, így 

csökkenti az idegvégződésekből történő további ingerületátvivő-anyag felszabadulását (4. 

ábra; Wilson és Nicoll, 2002). Ennek az alapvető működési elvnek különböző variációi 

felelősek a 2-AG által közvetített rövid- és hosszú távú szinaptikus plaszticitás számos 

formájáért (Chevaleyre és mtsai, 2006; lásd II/1. fejezet), melyek bizonyos idegi működések 

tapasztalat-függő illetve kóros módosulásai hátterében álló molekuláris mechanizmusokat 

jelenthetik.  
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I/3.  Az anandamid és más N-acil-etanolaminok (NAE-k) az agyban 

 

 A 2-AG az előző fejezetben vázolt, számos kísérleti megközelítéssel alátámasztott 

sejtélettani szerepével ellentétben a többi endokannabinoid által mediált jelátvitel sejtes 

mechanizmusai egyelőre feltáratlanok. Ugyanakkor, a legújabb lipidomikai vizsgálatok 

szerint az ismeretlen funkciójú lipid-természetű jelátviteli molekulák, köztük számos 

endokannabinoid, száma egyre nő a központi idegrendszerben (Piomelli és mtsai, 2007, lásd 

még: 1. ábra). 

 Az endogén kannabinoidok közül a legkorábban felfedezett (Devane és mtsai, 1992), 

és legintenzívebben vizsgált szignalizációs molekula az anandamid. Nevét a szanszkrit 

„ananda” jelentésű szóról kapta, ami azt jelenti „belső öröm, áldás”, tudományos elnevezése 

az N-arachidonil-etanolamin. Az anandamid tehát felépítése alapján az N-acil-etanolaminok 

családjába tartozik (5. ábra), számos más bioaktív lipidszármazék mellett, amelyekkel közös 

metabolikus útvonalakon szintetizálódik és lebontását is a rokon molekulákat is degradáló 

enzimek végzik az idegsejtekben (Di Marzo és mtsai, 1994; Cravatt és mtsai, 1996; 6. és 7. 

ábra, I. táblázat). 

 

 
 
5. ábra: Az anandamid és bioaktív rokon vegyületei, az N-acil-etanolaminok (Ueda és mtsai, 2005; módosítva). 
 

I/3.1. A NAE-k metabolikus útvonalai 

 Az anandamid és a vele rokon NAE-k előanyagaikból, a membránokban jelen lévő N-

acil-foszfatidil-etanolaminokból (NAPE-kból) keletkeznek (7. ábra; Di Marzo és mtsai, 1994; 

Okamoto és mtsai, 2007). A NAPE-kat az agyban egy még nem azonosított, kalcium-függő 
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katalitikus aktivitású N-acil-transzferáz (NAT) enzim hozza létre, az idegsejtek 

membránjaiban gyakori előfordulású foszfolipidekből, a foszfatidil-kolin sn-1-es pozíciójában 

található zsírsav-észter acil-csoportjának foszfatidil-etanolaminok amino-csoportjára történő 

áthelyezésével (6. ábra; Cadas és mtsai, 1997). A NAE-k szintézise ezt követően több 

 
6. ábra: A NAE-k két lépésben történő bioszintézise membrán-prekurzoraikból (Okamoto és mtsai, 2007).  

 
7. ábra: Anandamid- és más NAE-szintézis útvonalak (Liu és mtsai, 2008; módosítva). 

 

enzimatikus útvonalon keresztül történhet (7. ábra). A legismertebb, direkt metabolikus 

kaszkádban az így keletkezett NAPE-molekulákat az N-acil-etanolaminokat hidrolizáló 
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foszfolipáz D (NAPE-PLD) enzim (Okamoto et al., 2004) bontja foszfatidsavra és N-acil-

etanolaminokra (NAE-k). A NAE-k az etanolaminhoz csatlakozó acil-csoportban 

különböznek, ez az anandamidban (AEA-ban) arachidonsav-, az N-palmitil-etanolaminban 

(PEA-ban) palmitinsav-, a N-sztearil-etanolaminban (SEA-ban) sztearinsav-, az N-oleil-

etanolaminban (OEA-ban) pedig olajsav-eredetű (1. táblázat).  

 

foszfatidil-kolin sn-1-es pozíciójában található acil-csoportjának áthelyezése  

foszfatidil-etanolaminok amino-csoportjára  

  ↓ N-acil-transzferáz (NAT) - még nem azonosított 

  N-acil-foszfatidil-etanolaminok (NAPE-k) 

  ↓  N-acil-etanolaminokat hidrolizáló foszfolipáz D (NAPE-PLD)  

 AEA és más N-acil-etanolaminok (NAE-k) 

  ↓  zsírsavamid-hidroláz (FAAH) / NAE-sav-amidáz  (NAAA) 

    megfelelő zsírsav + etanol-amin 

 
8. ábra: Az anandamid (AEA) és más N-acil-etanolaminok (NAE-k) fő bioszintézis- és degradációs útvonala. 
 
 
 Az N-acil-foszfatidil-etanolaminokat hidrolizáló foszfolipáz D (NAPE-PLD; Okamoto 

és mtsai, 2007) egy egérben és patkányban 396 aminósavból álló fehérje, a cink 

metallohidroláz szupercsalád beta-laktamáz domént tartalmazó tagja, amely a NAPE-

prekurzorok hidrolitikus bontásával, egy enzimatikus lépésben, alegységenként 1 vagy 2 cink-

ion kötésekor kalcium-függő módon (illetve más kétvegyértékű kationok által stimulálva) állít 

elő anandamidot és rokon NAE-kat valamint foszfatidsavat (Di Marzo és mtsai, 1994; 

Okamoto és mtsai, 2007). Érdekes módon, a NAPE-PLD szolubilis formában sokkal 

érzékenyebb a Ca2+-ra, ugyanakkor bizonyos membránkomponensek (például a foszfatidil-

etanolaminok) is aktiválhatják, így tartva a membrán-kötött formát állandóan aktívan (Wang 

és mtsai, 2008). 

 A NAPE-PLD-t mint az agyban és a herékben különösen magas szinten kifejeződő 

enzimet írták le, ami megfelel enzimaktivitásának szervek közötti megoszlásával (Okamoto et 

al., 2004). A NAPE-PLD-expresszió regionális mintázatának felderítését célzó, patkányban 

Western blot és real-time PCR segítségével végzett korábbi tanulmányok ugyancsak az enzim 

széleskörű agyi kifejeződését mutatták, a legnagyobb expressziós szint a talamuszban volt 

jellemző (Morishita et al., 2005). További, a NAPE-PLD elhelyezkedésére utaló érdekes 

eredmény, hogy a fehérje enzimatikus aktivitása csakúgy, mint ahogy a NAE-előalakok: a 
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NAPE molekulák is, az agyi szövethomogenizátumok tisztított mikroszóma frakciójából volt 

kimutatható, a plazmamembrán-frakcióból azonban nem (Cadas et al., 1997; Okamoto et al., 

2007).  

A NAPE-PLD génkiütött egerek szöveteiből származó lipidomikai mérések jelentős 

változást mutattak a 16 szénatomnál hosszabb szénláncú telített zsírsavakban (1. táblázat), az 

anandamid-mennyisége azonban nem változott szignifikánsan, ami termeléséhez hozzájáruló 

más szintézisútvonalak részvételére utal (Leung és mtsai, 2006).  

 
1. táblázat: A feltételezhetően NAPE-PLD által előállított NEA-k listája (forrás: Leung és mtsai, 2006).   
 

N-acil oldallánc Név Rövidítés 
C16:0 N-palmitil-etanolamin PEA 
C18:0 N-sztearil-etanolamin SEA 
C18:1 N-oleil-etanolamin OEA 
C20:0 N-arachidil-etanolamin  
C22:0 N-behenil-etanolamin  
C24:0 N-lignoceril-etanolamin  
C24:1 N-nervonil-etanolamin  
C20:4 N-arachidonil-etanolamin AEA 

 
 

 A NAPE-PLD által mediált, hagyományos szintézis-útvonal mellett az anandamid és a 

többi NAE két új lehetséges anabolikus útvonalát, a úgynevezett ABHD4-GDE1 és a PTPN22  

kaszkádokat írták le (7. és 8. ábra), melyek idegrendszeri szerepe azonban egyelőre nem 

kellően felderített. A α/β-hidroláz 4 (ABHD4) egy NAPE-kra specifikus lizo-foszfo-lipáz, 

amely a NAPE-k sn-1-es és sn-2-es pozíciójában lévő acil-csoportok egymást követő 

bontásán keresztül katalizálja glicerofoszfo-NAE-k keletkezését, melyeket egy fémion-függő 

glicerofoszfo-diészteráz (GDE1) hidrolizál NAE-kra és glicerin-3-foszfátra (Simon és 

Cravatt, 2006, 2008). Egy másik, egér makrofág-sejtekben leírt alternatív bioszintézis-útvonal 

kulcsenzime a főleg immunsejtekben termelődő, citoplazmatikus elhelyezkedésű 22-es típusú, 

nem receptor protein tirozin foszfatáz (PTPN22, Tyrosine-protein phosphatase non-receptor 

type 22), ami a NAPE-k foszfolipáz C (NAPE-PLC) által mediált hidrolízisének termékéből, a 

foszfo-NAE-kból alakít át NAE-kat (Liu és mtsai, 2006, 2008). Végezetül, a NAPE-k 

foszfolipáz A2 révén 2-lizo-NAPE-kká is alakulhatnak, melyekből a lizo-foszfolipáz D 

termelhet NAE-kat (Sun és mtsai, 2004; 7. ábra). 

 A NAE-k fő lebontóenzime az idegrendszerben a zsírsavamid-hidroláz (fatty acid 

amide hydrolase, FAAH; Cravatt és mtsai, 1996), amely NAE molekulák etanolaminra és a 
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megfelelő szírsavszármazékra történő hidrolízisét katalizálja. Ez az emberben 579 aminósav 

hosszú amidáz bioaktív zsírsavamidokat és mirisztoid-amidokat bontja megfelelő 

zsírsavmaradékra, az egyszeresen illetve többszörösen telítetlen zsírsavakat előnyben 

részesítve. Intracelluláris membránokhoz (Gulyás és mtsai, 2004) illetve citoszkeletális 

elemekhez kapcsolódva fordul elő a sejtekben, homodimer formában, magasabb pH-n 

működik, amidokat preferál. Az agyon kívül számos szövettípusban kifejeződik, és 

elképzelhető, hogy a zsírsavak és aminok kondenzációját is mediálhatja (Di Marzo, 2009).  

A 2-AG kapcsán már említett COX-2 enzim a NAE-k degradációjában is részt vehet.  

Az általa katalizált oxidációs termékekből prosztaglandin-etanolamidok (más néven 

prosztamidok) szintetizálódhatnak prosztaglandin-szintézisenzimek segítségével (Woodward 

és mtsai, 2008). Az N-acil-etanolaminok eliminációjában még egy újonnan leírt degradációs 

enzim, a NAE-sav-amidáz (NAAA; Ueda és mtsai, 1999, 2001; Tsuboi, 2005) is szerepet 

játszhat, ami ugyancsak a megfelelő zsírsavra és etanolaminra bontja a NAE-kat. Ezt a savas 

pH-n (3 és 5 között) aktív enzimet makrofágok lizoszómájában illetve a prosztatában írták le 

nagy mennyiségben, központi idegrendszeri jelentősége még ennek a molekulának sem 

ismert.  

I/3.2. A NAE-k idegrendszeri  hatásai 

 Az anandamid közismert pszichoaktív szerepe mellett, sokféle fiziológiai és 

viselkedési hatás, úgy mint a szorongásoldás (Gaetani és mtsai, 2009), neurodegenerációban 

való jelentőség (Hansen és mtsai, 2001; van der Stelt és mtsai, 2002; Basavarajappa és mtsai, 

2009), antidepresszáns hatás (Mangieri és Piomelli, 2007; Bambico és mtsai, 2008) is hozzá 

kapcsolható, köztük a szinaptikus ingerületátvitel szabályozása (lásd: II/1. fejezet; Lovinger, 

2007). A FAAH gátlása, amely az anandamidon kívül a többi NAE mennyiségét is növeli, 

csökkenti a nikotin önadagolást majmokban (Melis és mtsai, 2008) valamint javítja a tanulást 

és memóriát (Lichtman és mtsai, 2002; Marsicano és mtsai, 2002; Mazzola és mtsai, 2009; 

Campolongo és mtsai, 2009).  

 Az N-palmitil-etanolamin antiepileptikus, fájdalomcsillapító-gyulladáscsökkentő 

(Calignano és mtsai, 1998; Cravatt és Lichtman, 2004), míg az N-oleil-etanolamin és az N-

sztearil-etanolamin (Okamoto és mtsai, 2007) anorexikus (étvágycsökkentő; Rodriguez de 

Fonseca, 2001; Oveisi és mtsai, 2004) hatást fejt ki, emellett az OEA fájdalomcsillapító 

hatását is leírták (Suardíaz és mtsai, 2007). A szervezetben jelátvivő, anandamiddal rokon, a 

szövetekben az anandamidnál sokszor jóval nagyobb mennyiségben jelen lévő bioaktív NAE-
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molekulák hatásukat kevésbé vagy egyáltalán nem a klasszikus kannabinoid receptorokon 

fejtik ki (Alexander és Kendall, 2007; De Petrocellis és mtsai, 2009). Az OEA-ról ismert, 

hogy a TRPV1-en illetve az agyban ugyan alacsony szinten expresszálódó peroxiszóma-

proliferátor által aktivált α-típusú sejtmagi receptoron (PPAR-α-n) keresztül hatva gátolja a 

táplálékfelvételt, csökkenti a testsúlyt és befolyásolja a lipid- és glükóz-anyagcserét (Fu és 

mtsai, 2003; Wang és mtsai, 2005; Thabuis, 2008; Di Marzo, 2009). A PEA jól ismert módon 

gyulladáscsökkentő hatású, melyet a PPAR-α és a GPR55 valószínűsíthető direkt aktivációja  

közvetít (De Petrocellis és mtsai, 2009). Szemben azonban in vivo funkcionális 

jelentőségükkel, az anandamid és a rokon lipidszármazékok által mediált, idegrendszeri 

működéseket befolyásoló pontos sejtélettani hatásukkal kapcsolatban még sok kérdés vár 

megválaszolásra. 

 

II. Az endokannabinoid rendszer sejtfiziológiai szerepe és jelentősége a központi 

idegrendszerben  

 

II/1. Endokannabinoidok által mediált szinaptikus plaszticitás  

 

 Az endokannabinoidok az általános elképzelés szerint retrográd hírvivőkként, CB1 

receptorok aktiválásán keresztül negatív visszacsatolást valamint a szinaptikus átvitel 

heteroszinaptikus rövid és hosszú távú depresszióját okozzák a központi idegrendszer számos 

területén, mind serkentő, mind gátló szinapszisokban (lásd Chevaleyre és mtsai, 2006-os és  

Hashimotodani és mtsai, 2007-es összefoglalóját). Az endokannabinoidok azonban bizonyos 

típusú szinapszisokban, adott idegsejt-típusok részvételével az indukcióhoz szükséges 

feltételek meghatározott együttesével a plaszticitás számos formáját közvetíthetik. Továbbá, 

nem mindig egyértelmű, hogy egy adott agyterületen pontosan melyik endokannabinoid okoz 

változást a szinaptikus hatékonyságban. Végezetül, az sem feltétlenül igaz az összes 

endokannabinoid-mediált rövid és hosszú távú plaszticitási folyamatra, hogy mindegyik a 

szinaptikus hatékonyság általános csökkenését okozza, ahogy azt a metaplaszticitás jelensége 

kapcsán látni fogjuk. 

 Bizonyos sejttípusok depolarizációval, illetve a szinaptikus stimuláció meghatározott 

mintázataival történő aktivációja (Maejima és mtsai, 2001; Brown és mtsai, 2003; Melis és 

mtsai, 2004) a preszinaptikus neurotranszmitter-felszabadulás rövid ideig tartó (kevesebb, 

mint 1 perces) csökkenését okozza, melyet a posztszinaptikusan megemelkedett Ca2+-szint 
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hatására termelődő endokannabinoidok közvetítenek. Ennek az endokannabinoidok által 

mediált rövid távú szinaptikus depressziónak (short-term depression, STD) a legkorábban 

megismert formája a cerebellumban és hippokampuszban felfedezett depolarizáció-indukált 

gátláscsökkenés (depolarization-induced suppression of inhibition, DSI; Llano és mtsai, 1991; 

Pitler és Alger, 1992), melyben a principális neuronok rövid depolarizációja a GABAerg 

szinaptikus bemenet átmeneti szuppresszióját okozza (Wilson és Nicoll, 2001; Ohno-Shosaku 

és mtsai, 2001; Kreitzer és Regehr, 2001a). A DSI megfelelőjéről, a serkentő szinapszisokra 

jellemző, a serkentés depolarizációval kiváltott csökkenéséről (depolarization-induced 

suppression of excitation, DSE-ről), a cerebellumban végzett vizsgálatokból kiderült, hogy 

ugyancsak endokannabinoidok közvetítik (Kreitzer és Regehr, 2001b; Brenovitz és Regehr, 

2005), amelyek ugyanitt DSI-t is mediálnak (Diana és mtsai, 2002; Yoshida és mtsai, 2002). A 

DSI-t és DSE-t azóta már több agyterületen is leírták (Chevaleyre és mtsai, 2006). Számos 

bizonyíték szól amellett, hogy az endokannabinoid STD-t mediáló retrogtrád hírvivő a 2-AG 

(Kim és Alger, 2004; Straiker és Mackie, 2005; Szabo és mtsai, 1998; Hashimotodani és 

mtsai, 2007). Erre utal, hogy az MGL inhibitorok megnyújtják a DSI és a DSE időtartamát a 

hippokampuszban és a cerebellumban (Makara és mtsai, 2005; Szabo és mtsai, 2006; 

Hashimotodani és mtsai, 2007c; Pan és mtsai, 2009; Straiker és mtsai, 2009), ugyanakkor a 

FAAH gátlása nem befolyásolja azt (Kim és Alger, 2004; Pan és mtsai, 2009). A 

hippokampuszban végzett vizsgálatok azonban annak a lehetőségét is felvetették, hogy a 

depolarizáció-indukált STD-t vagy egy másik endokannabinoid vagy DGL-független 

útvonalon szintetizálódó 2-AG közvetíti, mivel a DGL blokkolása nem befolyásolta a DSI-t 

(Chevaleyre és Castillo, 2003).  

 A posztszinaptikus metabotrop receptorok aktivációjának hatására termelődő 

endokannabinoidok részvételét hosszú távú (több, mint 1 órás) szinaptikus plaszticitásban is 

számos agyterületen leírták (Gerdeman és Lovinger, 2003). A transzmitter-ürülés 

endokannabinoidok által mediált hosszú távú csökkenését (long-term depression; LTD) 

posztszinaptikus Ca2+-beáramlás illetve I-es típusú mGluR-aktiváció hatására először a 

dorzális striátumban (Gerdeman és mtsai, 2002), majd a nucleus accumbens (Robbe és mtsai, 

2002) serkentő szinapszisaiban találták meg. Ezeken a területeken a glutamáterg szinaptikus 

bemenetek aktivációja által beindított endokannabinoid-termelődés homoszinaptikusan 

(vagyis az adott szinapszisban hatva) csökkenti az idegsejtek közötti ingerületátvitelt.   

 Az endokannabinoidok által közvetített LTD heteroszinaptikus formáját két, új 

memórianyomok létrejöttében kritikusan érintett agyterületen fedezték fel: a bazolaterális 

amigdala (BLA; Marsicano és mtsai, 2002) és a hippokampusz (Chevaleyre és Castillo, 2003) 
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gátló szinapszisaiban. Ezeken az agyterületeken a principális neuronok serkentő szinaptikus 

bemeneteinek repetitív aktivitása nyomán posztszinaptikus I-es típusú mGluR-ok aktivációja 

révén keletkező endokannabinoidok heteroszinaptikusan okozták a neurotranszmitter-

felszabadulás hosszú távú depresszióját a közeli GABAerg bemenetek gátló szinapszisainak 

CB1 receptorain hatva. A BLA-ban indukált GABAerg endokannabinoid LTD (iLTD) 

növekedett a FAAH-hiányos állatokban, de a PLC vagy a DGL blokkolása nem befolyásolta, 

ami az AEA vagy más NAE szerepére utal ebben a plaszticitás-típusban (Azad és mtsai, 

2004). A hippokampális gátlósejtek működését gátló LTD-t (inhibitory LTD; I-LTD) közvetítő 

mediátor azonban minden valószínűség szerint a 2-AG, mivel a jelenség a DGL blokkolásával 

megszüntethető (Chevaleyre és Castillo, 2003). Ezt lipidomikai mérések is alátámasztják, 

melyek szerint a hippokampusz-szeletek nagyfrekvenciás stimulációja szelektíven a 2-AG, 

nem pedig AEA szintet növel (Stella és mtsai, 1997).  

 A piramissejtek serkentő bemeneteinek repetitív aktivációja amellett, hogy a közeli 

gátló bemenetekben endokannabinoid-mediált heteroszinaptikus depressziót vált ki, LTP-t 

okozhat a serkentőkben (Chevaleyre és Castillo, 2003), ráadásul endokannabinoidok révén 

facilitálhatja a nagyfrekvenciás stimuláció hatására a serkentő bemenetekben kialakuló LTP-t 

(Chevaleyre és Castillo, 2004), a metaplaszticitás jelenségének vagyis a plaszticitás indukciós 

küszöbének hosszan tartó megváltozása (Abraham és Bear, 1996) egy példáját adva. Ezen 

kívül az endokannabinoidok a plaszticitás egyéb, nem endokannabinoidok által közvetített 

formáinak indukálhatóságát is befolyásolhatják. 

 Azt is megfigyelték, hogy az endokannabinoid-szignalizációt elindító két, eddigiekben 

tárgyalt stimulus, a depolarizáció és metabotrop receptorokba történő transzmitter-bekötődés 

együttes előfordulásakor az endokannabinoid-ürülés jóval nagyobb, mint csak az egyik 

hatására (Varma és mtsai, 2001; Ohno-Shosaku és mtsai, 2002, 2003; Kim és mtsai, 2002), 

valamint a metabotrop receptorok aktivációja nagyban hozzájárul a depolarizációval indukált, 

endokannabinoid-mediált rövid távú plaszticitáshoz serkentő és gátló szinapszisokban (Brown 

és mtsai, 2003; Maejima és mtsai, 2001, 2005; Melis és mtsai, 2004; Galante és Diana, 2004). 

Ennek hátterében a foszfolipáz Cβ (PLCβ) Ca2+-függő aktivitásának szerepét valószínűsítik, 

ami lehetővé tenné a két stimulus együttes előfordulásának érzékelését (Maejima és mtsai, 

2005; Hashimotodani és mtsai, 2005). A Ca2+-koncentráció kis mértékű (mikromoláris 

koncentráció alatti) növekedésével egyidejű gyenge receptor-aktivációval kiváltott 

endokannabinoid-felszabadulást Ca2+-mal segített receptor-indukált endokannabinoid 

felszabadulásnak (Ca2+-assisted receptor-driven endokannabinoid release, Ca-RER) nevezték 

el (Maejima és mtsai, 2005), ami kulcsfontosságú lehet az endokannabinoidok által közvetített 
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rövid és hosszú távú plaszticitási folyamatokban illetve a szinaptikus plaszticitás több 

asszociatív formájában, mint amilyen például a cerebellumban leírt rövid távú asszociatív 

plaszticitás és a szomatoszenzoros kortexben felfedezett, akciós potenciál időzítésétől függő 

szinaptikus plaszticitás (spike-timing-dependent plasticity, STDP; Sjostrom és mtsai, 2003). 

Ezekben a paradigmákban a PLCβ a pre- és posztszinaptikus aktivitás koincidencia-

detektoraként működhet (Hashimotodani és mtsai, 2007b). 

 

II/2. Az endokannabinoid rendszer szerepe a központi idegrendszer megnövekedett idegi 

aktivitással járó folyamataiban 

 

Az endokannabinoid rendszer a szinaptikus hatékonyság rövid és hosszú távú 

aktivitás-függő megváltoztatásán keresztül fontos szerepet játszik a tanulás és más kognitív 

funkciók alapját jelentő, az idegi hálózatok működésének tapasztalat-függő szabályozásában. 

A CB1 receptor inaktivációja rontja a memórianyom felidézését a Morris-féle térbeli memóriát 

vizsgáló (water mase) tesztben (Varvel és Lichtman, 2002; Varvel és mtsai, 2005). Ezzel 

összhangban, a FAAH gátlása javítja mind a térbeli memórianyom beíródását, mind annak 

előhívását (Varvel és mtsai, 2007). A THC ugyanakkor hosszú távú memóriaromlást okoz, 

melyért egy nemrégiben megjelent közlemény a GABAerg sejteken elhelyezkedő CB1 

receptorokat teszi felelőssé a (Puighermanal és mtsai, 2009). Mindez arra utal, hogy az 

endokannabinoidok kulcsszerepet játszhatnak a hippokampusz memória-működéseiben 

(Chevaleyre és mtsai, 2006). 

Az idegi excitabilitás fokozódásával járó patológiás állapotokban ugyanez a normál 

körülmények között a tanulási és memóriafolyamatok alapjául szolgáló, szinaptikus 

plaszticitásban fontos endokannabinoid rendszer „szinaptikus fék”-ként hatva neuroprotektív 

illetve antikonvulzív szerepet tölt be. A kannabisznövény anti-epileptikumként való 

használata legősibb gyógyászati felhasználásainak egyike (Mechoulam, 1986; lásd még Lutz, 

2004). Az endokannabinoid-szintek megnövekedését az idegrendszer számos, kórosan 

megemelkedett glutamát-felszabadulás által okozott excitotoxicitással jellemezhető traumás 

sérülésének állatkísérletes modelljében leírták: idegi sérülést követően (Panikashvili és mtsai, 

2001), ischemiában (Franklin és mtsai, 2003) és epilepsziában (Sugiura és mtsai, 2000; 

Marsicano és mtsai, 2003; Wallace és mtsai, 2003; Wettschureck és mtsai, 2006). 

Ugyanezekben a modellekben a CB1 aktivációja segítette a sejtek életben maradását illetve 

csökkentette az epilepsziás rohamok előfordulását (Nagayama és mtsai, 1999;  Panikashvili és 

mtsai, 2001; van der Stelt és mtsai, 2001; Wallace és mtsai, 2001, 2002, 2003; Shafaroodi és 
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mtsai, 2004). Ugyanakkor a CB1 receptorok genetikai kiütése illetve farmakológiai blokkolása 

növelte az epilepsziás rohamok frekvenciáját és súlyosságát valamint a neuronális sejthalál 

mértékét (Wallace és mtsai, 2002, 2003; Marsicano és mtsai, 2003; Monory és mtsai, 2006; 

Wettschureck és mtsai, 2006; Chen és mtsai, 2007). Laboratóriumunkban végzett, kvantitatív 

PCR-rel történő komparatív génexpressziós vizsgálatok azt is bizonyították, hogy temporális 

lebeny eredetű epilepsziás betegek hippokampuszában a CB1 receptor expressziója mintegy 

harmadára csökkent, a DGL-α szintje pedig közel 40%-ára esett vissza, valamint 

immuncitokémiai módszerekkel a CB1 fehérje mennyiségének a CB1-pozitív serkentő 

terminálisokéval párhuzamos drasztikus csökkenése is kimutatható volt (Ludányi és mtsai, 

2008). Ez arra utal, hogy a patológiásan megnövekedett hálózati excitabilitás mérséklésében 

kulcsszerepet játszó, neuroprotektív hatású endokannabinoid (2-AG) rendszer károsodik a 

krónikusan epilepsziás humán hippokampuszban, ami tovább erősítheti a neuronok 

alkalomszerű, gyors, hiperszinkron kisülése következtében létrejövő, visszatérő rohamok által 

okozott agyi károsodást. Az azonban, lehet-e szerepe más, endokannabinoidokkal rokon 

bioaktív lipidszármazékoknak a hippokampusz előbb bemutatott fiziológiás vagy patológiás 

működéseiben, még nyitott kérdés. 

 Egy másik példa az endokannabinoidok által befolyásolt, szinaptikus plaszticitással 

illetve patológiás esetben kóros túlműködéssel jellemezhető neuronhálózati működésre a 

fájdalomérzékelés. A kendert az emberiség ősidők óta használja fájdalomcsillapításra. Az 

erről tanúskodó első feljegyzés az i.e. 2700 körüli Kínában élő Shen Nung császár állati, 

növényi és ásványi eredetű hatóanyagok százait tömörítő gyógynövényeskönyvében, a Pen 

Ts'ao-ban található. Hua T'o nevezetű híres kínai gyógyító életrajzában pedig arról számol be, 

fájdalom okozása nélkül végez bonyolult sebészeti beavatkozásokat a ma-yo használatával, 

ami kannabisz-gyanta és bor keveréke. A marihuána fájdalomcsillapító hatása a növény által 

termelt, biológiailag aktív összetevőinek, a kannabinoidoknak köszönhető (Varvel et al., 2005; 

Di Marzo és Petrocellis, 2006; Costa, 2007). A kannabinoidok, melyek közül a pszichoaktív 

hatású THC a legismertebb, csökkentik az akut fájdalmi ingerekre adott fájdalmi reakciókat 

valamint hiperalgéziát (fájdalmi ingerekre történő megnövekedett érzékenységet) és allodiniát 

(gyenge taktilis stimulációval kiváltott fájdalmat) csökkentő hatásúak krónikus fájdalomban, 

mind állatkísérletes modellek, mind klinikai vizsgálatok szerint (Pertwee, 2001; Walker és 

Huang, 2002; Walker és Hohmann, 2005; Pacher és mtsai, 2006; Kogan és Mechoulam, 

2007).  Az is kísérletesen igazolt, hogy ezekért a hatásokért főként a CB1 és CB2 kannabinoid 

receptorok aktivációja tehető felelőssé mind központi (CNS, gerincvelő), mind perifériás 

területeken (Costa et al., 2005; Zimmer et al., 1999; Ledent et al., 1999; lásd még: Pertwee, 
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2001; Guindon és Hohmann, 2008; Buckley, 2008-as összefoglalóit). A fájdalmi információ-

feldolgozás szabályozásában részt vevő endokannabinoid jelátvitel molekuláris felépítéséről 

szóló ismereteink azonban még hiányosak.  

Annyi mindenesetre ismert, hogy a szervezet belső fájdalomcsillapító rendszere 

ugyancsak használ endokannabinoidokat. Ezt támasztja alá, hogy kísérletes neuropátiában 

megnő a CB receptorok mennyisége, valamint megemelkedik az AEA és 2-AG szöveti 

koncentrációja (Mittrirattanakul és mtsai, 2006; Petrosino és mtsai, 2006). Ezen kívül mind az 

anadamid és más N-acil-etanolaminok lebontásában kulcsfontosságú FAAH, mind a 2-AG 

degradációjáért leginkább felelős MGL blokkolása fájdalomcsillapító hatású (Kinsey és mtsai, 

2009), ráadásul a FAAH és COX-gátlók együttesen szinergisztikusan csillapítják a zsigeri 

fájdalmat (Naidu és mtsai, 2009). Stressz-indukált fájdalomcsillapításban, egy viselkedési 

jelenségben, melyben az állatok kevésbé válaszolnak a fájdalmi ingerekre egy környezeti 

stresszor alkalmazását (a láb rövid, folyamatos elektromos ingerlését) követően, korábban 

megfigyelték, hogy a szisztémásan alkalmazott CB1 antagonisták blokkolják a 

fájdalomcsillapítást (Hohmann és mtsai, 2005). A kísérleti eredmények azt is megmutatták, 

hogy fájdalmas környezeti inger hatására 2-AG szabadul fel a lumbaris gerincvelőben, a 

kialakuló fájdalomcsillapítással időben szoros korrelációban, ugyanakkor az anandamid 

mennyisége nem változik (Suplita et al. 2006). Az is bizonyítást nyert, hogy a fájdalmi válasz 

csökkenése nem a motoros rendszer befolyásolásának következménye (Suplita és mtsai, 

2008). Tovább erősítette a 2-AG stressz-indukált fájdalomcsillapításban játszott gerincvelői 

szerepét, hogy a monoacil-glicerin lipáz (MGL) a 2-AG fő lebontó enzime (Dinh és mtsai, 

2002; Blankman és mtsai, 2007) intratekális gátlása a SIA erőteljes CB1-függő növekedését 

okozta (Suplita és mtsai, 2006). Mindez a gerincvelőben felszabaduló endogén kannabinoid 2-

AG központi jelentőségét támasztotta alá az in vivo fájdalomcsillapításban, hatásának 

neurobiológiai alapja azonban felderítetlen volt. 

 A fájdalmi információt közvetítő primer szenzoros neuronokról korábban leírták, hogy 

kifejeznek CB1 receptorokat (Hohmann és Herkenham, 1998; 1999; Ahluwalia és mtsai, 

2000; Salio és mtsai, 2002; Mitrirattanakul és mtsai, 2006; Agarwal és mtsai, 2007). 

Elektrofiziológiai vizsgálatok azt is megmutatták, hogy a CB1 aktivációja gátolja a C-rostok 

és fájdalmat közvetítő hátsó szarvi neuronok közti neurotranszmissziót (Jennings és mtsai, 

2001; Liang és mtsai, 2004; Morisset és Urbán, 2001) valamint a hátsó szarvi neuronok 

fájdalmi válaszainak C-rostok által közvetített facilitációját a gerincvelőben (Strangman és 

Walker, 1999; Chapman, 1999; Drew és mtsai, 2000; Kelly és Chapman, 2001). A 

kannabinoidok tehát a CB1 receptoron keresztül csökkentik a gerincvelői neuronok C- és Aδ-
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rostok által kiváltott válaszait, ezáltal gátolva a gerincvelői fájdalom-feldolgozást mind 

egészséges, mind neuropátiás állapotokban (Drew és mtsai, 2000; Lim és mtsai, 2003).  

Ugyanakkor, korábbi anatómiai vizsgálatok a gerincvelői kannabinoid receptor 

kötődés primer afferens rostok lézióját követő kis mértékű csökkenését (Hohmann és 

Herkenham, 1998; Hohmann és mtsai, 1999) illetve CB1 immunfestésben megjelenő 

minimális változást tudtak csak kimutatni (Farquhar-Smith és mtsai, 2000) valamint a primer 

afferensek perifériás nyúlványain elhelyezkedő CB1 receptorok jelentőségét hangsúlyozták 

(Agarawal és mtsai, 2007). A CB1 receptorok illetve az endokannabinoid szignalizációért 

felelős molekuláris együttes a fájdalomérző primer afferensek centrális terminálisainál való 

előfordulására illetve 2-AG-t előállító molekulaegyüttes jelenlétére utaló direkt bizonyíték 

azonban nem volt ismert. Felmerült tehát a kérdés, vajon a központi idegrendszer más 

területein már jól ismert retrográd 2-AG jelpálya enzimrendszere megtalálható-e a gerincvelő 

hátsó szarvának fájdalomérző szinapszisaiban, és ha igen, milyen sejtek közötti 

kommunikációt befolyásol. 

 Az akut fiziológiás fájdalom mellett, amely szervezet alapvető eszköze arra, hogy az 

egyedet a környezetében lévő, potenciálisan káros inger jelenlétére figyelmeztesse, a 

szervezetben patológiás körülmények között létrejövő krónikus: gyulladásos és neuropátiás 

fájdalomban – előbbit gyulladással járó szöveti károsodás okozza és a kórfolyamat 

kontrollálásával általában visszafordítható, utóbbit idegrendszeri lézió váltja ki és jóval annak 

gyógyulása után is megmarad, az idegrendszer patológiás működésének következtében 

(Millan, 1999) – ugyancsak feltételezett az endogén kannabinoidok fájdalomcsillapító szerepe 

(Mittrirattanakul és mtsai, 2006; Petrosino és mtsai, 2007) a primer afferensekből 

felszabaduló glutamát által közvetített centrális szenzitizáció gerincvelői szabályozásán 

keresztül (Lim és mtsai, 2003, lásd Rice és mtsai, 2002-es összefoglalóját).    

 A patológiás fájdalomra a spontán fájdalom megjelenése mellett jellemző, a károsodás 

helyén és a szomszédos egészséges szövetben kialakuló fokozott fájdalmi érzékenység 

(hiperszenzitivitás) a neuronális plaszticitás egyik megjelenési formája (lásd Woolf és Salter, 

2000-es összefoglalóját). Hátterében a primer szenzoros és centrális neuronok 

ingerelhetőségének reverzibilis (receptorokat és ioncsatornákat érintő poszttranszlációs) 

valamint a neurotranszmitterek, receptorok és ioncsatornák expressziójának illetve a neuronok 

szerkezetének, kapcsolatainak és túlélésének hosszú távú változásai állnak, melyek nagyban 

befolyásolják a hálózat ingerre adott válaszát. A poszttranszlációs változások érinthetik a 

nociceptorok perifériás terminálisait (heteroszenzitizáció jelensége), és módosíthatják a 

szinaptikus fájdalmi átvitelt is (centrális szenzitizáció). A centrális szenzitizációban a 
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fájdalmat közvetítő centrális idegsejtek a nociceptív bemenet aktivitásától függő 

megnövekedett válasza megnövekedett serkentő szinaptikus erősség és lecsökkent gátlás 

következménye, mely szorítkozhat az aktivált szinapszisra (homoszinaptikus) és átterjedhet a 

szomszédos szinapszisokra is (heteroszinaptikus). Az így megnövekedett jelerősítés 

eredményezi a fájdalomtovábbításért felelős neuronok normál esetben küszöb alatti (akciós 

potenciál kialakulásához nem elég) serkentései által kiváltott tüzelését, a krónikus fájdalom 

alapját adó, normális esetben nem jelentkező, intenzív és hosszan tartó fájdalomérzést (Woolf 

és Salter, 2000). 

 A hátsó szarvi neuronok AMPA-válaszainak homoszinaptikus potenciációjához a 

nociceptor-bemenet igen intenzív stimulusnak megfelelő rövid idejű, nagy frekvenciás (100 

Hz) ingerlése valamint NMDA receptor aktivációja szükséges (Randic és mtsai, 1993), 

csakúgy mint a CA1 piramissejtekben kialakuló LTP-hez (Malenka és Nicoll, 1999). Továbbá, 

analóg molekuláris mechanizmusok (Src, AMPA inzerció, Ca2+-dependens szerin/treonin 

kináz: CaMKII/PKC) játszanak szerepet a két jelenség létrehozásáért és fenntartásáért, ami 

tovább erősíti a centrális szenzitizáció és LTP közti hasonlóságot (Yu és mtsai, 1997; Li és 

mtsai, 1999; Ji és mtsai, 1999). Az alacsony frekvenciájú fájdalmi inputtal (1 Hz) előidézhető 

heteroszinaptikus potenciáció a kondícionális bemenet által nem aktivált szinapszisokat 

erősíti, a nagyobb területre kiterjedő hiperszenzitivitásért felelős.  

 A centrális szenzitizáció másik fő komponense a gerincvelői gátló mechanizmusok 

hosszú-távú depressziója (diszinhibició). A primer afferensek és II. rétegi neuronok (melyek 

közül sok GABA/glicinerg) közötti szinapszisok erősségének az agy más területein leírt LTD-

hez hasonló, hosszan tartó lecsökkenéséről leírták, hogy előidézhető Aδ-rostok aktivációjával 

(Sandkühler és mtsai, 1997), és kialakulásához posztszinaptikus Ca2+-felszabadulás szükséges 

(Heinke és Sandkühler, 2005). 

 Mivel az endokannabinoidokról ismert, hogy számos agyterületen többféle homo- és 

heteroszinaptikus plaszticitás mediátorai lehetnek, felvetődhet a kérdés, hogy vajon a 

fájdalomérzékelés rövid távú modulációja mellett vajon lehet-e szerepük a krónikus 

fájdalomban előforduló, szinaptikus hatékonyság hosszan tartó megváltozásával járó 

jelenségek előidézésében.  

  

III. Az értekezésben vizsgált központi idegrendszeri területek rövid bemutatása 
 

A dolgozatban szereplő kísérleteinkben két, endokannabinoidokat illetve más bioaktív 

lipideket előállító enzim és velük kapcsolatban álló, endokannabinoid-jelátvitelben részt vevő 
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más molekulák kémiai szinapszisokban való lokalizációját vizsgáltuk molekuláris 

neuroanatómiai módszerekkel a szinaptikus plaszticitási illetve túlzott ingerlés hatására 

aktiválódó folyamatok szempontjából jelentős központi idegrendszeri területeken, melyeket 

ezért fontosnak tartok az alábbiakban bemutatni.  

III/1. A hippokampusz alapvető felépítése  

A tanulási és memória-folyamatokban központi szerepet játszó, a deklaratív memória 

és a térbeli tájékozódás emléknyomainak konszolidációjához elengedhetetlen (Squire és Zola-

Morgan, 1991; Eichenbaum, 2004) és éppen ezért az idegrendszeri plaszticitási folyamatok 

molekuláris eseményeinek tanulmányozása szempontjából valamint az előző fejezetben 

említett, kóros hálózati túlműködésben (temporális lebeny-eredetű epilepsziában) is kiemelt 

jelentőségű hippokampusz az emlős agy filogenetikailag legősibb kéregterületéhez, az 

archikortexhez tartozó struktúra. Két fő része az Ammon-szarv (cornu Ammonis) és a fogas 

tekervény (gyrus dentatus), melyek átmetszetben két egymás felé forduló U-t formálnak (5. 

ábra). Az Ammon-szarv a benne elhelyezkedő principális sejtek, az agyterület egyetlen ismert 

glutamáterg vetítősejt-típusa, a piramissejtek morfológiája és kapcsolatrendszere alapján 

rágcsálókban a további három fő területre osztható: a CA1, CA2 és CA3 régiókra.  

 

 
9. ábra: A hippokampusz elhelyezkedése és főbb régiói valamint a közöttük lévő legfontosabb kapcsolatok 
patkányban (vonalrajz). Kinagyítva a hippokampusz formáció szepto-temporális metszete látszik. Az 
entorhinális kéreg II. rétegének neuronjai a perforáns pályán (pp) keresztül vetítenek a gyrus dentatus (DG) és a 
hippokampusz CA3 régiójába. Az entorhinális kéreg III. rétegének neuronjai a hippokampusz CA1 régiójába és a 
szubikulum területére projíciálnak a perforáns és alveáris pálya révén (nincs feltüntetve). A gyrus dentatus 
szemcsesejtjeinek a moharostjai (mf) a hippokampusz CA3 régiójában végződnek. A hippokampusz CA3 
régiójának piramissejtjei a CA1-be a Schaffer-kollaterálisokon (Sch) keresztül vetítenek. A hippokampusz CA1 
régiójának piramissejtjei a szubikulumba küldenek axonokat (nincs feltüntetve). Mind a CA1 mind a szubikulum 
visszavetít az entorhinális kéreg mélyebb rétegeibe (a rajzon nem szerepel; Amaral és Lavenex, 2007). 
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A piramissejtek egy rétegben találhatók, a stratum pyramidale-ban, apikális dendritjeik a 

stratum radiatum-ba futnak és a stratum lacunosum-moleculare-ban arborizálnak, bazális 

dendritjeik a stratum oriens-ben ágaznak el. A további CA3a, -b és -c alrégiókra osztható (a 

CA3c területén a piramissejtek rétege a gyrus dentatus két szára között található) CA3 régió 

piramissejtjeinek CA1 régiót beidegző axon-elágazásai a Schaffer-kollaterálisok. A CA1 

piramissejtek apikális dendritjeinek proximális részén a Schaffer-kollaterálisok mellett a CA3 

neuronoktól komisszurális rostokon keresztül is kapnak glutamáterg bemeneteket a stratum 

radiatum-ban. A piramissejtek hatékony gátló beidegzését a lokális interneuronok biztosítják. 

A CA1 piramissejtek elsősorban az entorhinális kéregbe vetítő szubikulum területén 

szinaptizálnak (5. ábra; Amaral és Lavenex, 2007).  

 

 

 
10. ábra: A gyrus dentatus egy biocitinnel feltöltött 
szemcsesejtje dendrit- (fekete) és axonfájának (piros) 
morfológiája. Számos axonkollaterális mélyen a hilusba 
vetít, míg a fő axon a piramissejt-rétegbe projiciál, a 
vastagabb fekete vonal a piális felszínt jelöli. H, hiláris 
régió; GL, szemcsesejt-réteg; ML, stratum moleculare. 
Skála: 100 µm (Lübke és mtsai, 1998).  
 
 A gyrus dentatus meghatározó sejtjei a szemcse- (vagy granula-) sejtek, melyek 

szorosan egymás mellett elhelyezkedve a szemcsesejt-réteget (stratum granulosum-ot) 

alkotják, mely két oldalról a hilust zárja közre. A szemcsesejtek dendritfája a stratum 

moleculare-ban található, és az entorhinális kéregből illetve a mohasejtektől kap glutamáterg 

bemenetet, axonjaik pedig, a moharostok, a hilusban és a CA3 régióban található dendritekre 

adnak glutamáterg serkentő szinapszisokat (6. ábra; Spruston és McBain, 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ábra: Óriás mohaterminális elektronmikroszkópos képe a hippokampusz CA3 régiójából. A nyilak a 
mohaterminális CA3 piramissejtek thorny excerescens-eire adott szinapszisait jelölik. Skála: 1 μm (Acsády és 
mtsai, 1998). 
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12. ábra: Három szomszédos szemcsesejt 
moharostjának lefutása a hippokampusz 
CA3 régiójában. (A) A nyílhegyek az óriás 
mohaterminálisok filopodiális nyúlványait, 
a nyilak moharostokkal való vékony 
összeköttetéseiket jelölik. A szatelita ábra 
bekeretezett területe a rostok 
elhelyezkedését mutatja a CA3c-CA3b 
határon. (C) A három rekonstruált moharost 
(közülük kettő teljesnek tekintett) 
mohaterminálisainak eloszlását mutató 
vonaldiagram. A sűrűbb boutonelőfordulás 
a CA3c régióra jellemző. Skála: A, 50 μm; 
C, 200 μm; str. luc.: stratum lucidum, 
str.pyr.: stratum pyramidale (Acsády és 
mtsai, 1998; módosítva). 
 

 A moharostok  jellegzetes, komplex axonvégződései a glutamát mellett dinorfint, 

Zn2+-et és GABA-t is tartalmazó óriás mohaterminálisok (11. és 12. ábra), melyek szelektíven 

innerválják a CA3 piramissejteket és a mohasejteket, a hilus principális sejtjeit (McLardy, 

1962; Frederickson és mtsai, 1983; Acsady és mtsai, 1998). Ezekre a 4-10 (hilus területén 3-

5) µm átmérőjű mohaterminálisokra a punctum adhererens-ek és transzmitter-ürülési helyek 

nagy száma (egy sejttől preszinaptikusan akár 3-80 aktív zóna is előfordulhat), több ezer 

kisméretű szinaptikus hólyag valamint dense core vezikulumok, sima felszínű 

endoplazmatikus retikulum és nagy számú mitokondrium előfordulása jellemző (Spruston és 

McBain, 2007). A szemcsesejt-axonok ezen kívül kisebb (0,5-2 µm-es) en passant szinaptikus 

varikozitásokat (boutonokat) is adnak, melyek az óriás mohaterminálisok filopodiális 

kitűrődéseihez hasonlóan a hilusban és a CA3 régió területén található GABAerg 

interneuronokat idegzik be egyetlen, gyakran perforált aszimmetrikus szinapszist adva (13. 

ábra; Acsady és mtsai, 1998; Spruston és McBain, 2007). A hiláris mohasejtek jellegzetes 

képződményei a proximális dendritjeiken található nagy méretű, komplex tüskék (thorny 

excrescences), melyek elsősorban a szemcsesejtek óriás mohaterminálisait fogadják. 

 

 

 
 
 
13. ábra: Az óriás mohaterminálisok filopodiális 
kitűrődései (nagy nyílfejek jelölik) specifikusan GABAerg 
sejtek dendriteit illetve tüskéit innerválják. A rajzon 
feltüntetett kapcsolatok szinaptikus eredetét 
elektronmikroszkóposan igazolták. A nyilak a fő axonokra 
mutatnak (Acsády és mtsai, módosítva). 
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 A hippokampusz neuronjainak funkcionális szempontból jelentős, igen heterogén 

csoportja a nem-principális idegsejteket tömöríti. Legnagyobb számban lokálisan vetítő, 

kiterjedt axonfájuk révén nagy számú principális sejt aktivitásának szinkron befolyásolására 

alkalmas GABAerg gátló interneuronok tartoznak ide, de található közöttük nem GABA-t 

ürítő illetve hippokampuszon kívül szinaptizáló neuron is (pl. a hippokampo-szeptális 

interneuron). Osztályozásuk ki- és bemeneti tulajdonságaik, élettani paramétereik 

meghatározásán valamint kalcium-kötő fehérje, neuropeptid, receptor illetve termelt trofikus 

faktor azonosítását jelentő neurokémiai karakterizálásukon alapszik (Freund és Buzsáki, 

1996; Klausberger és Somogyi, 2008). 
 

III/2.1. A gerincvelő hátsó szarva: a perifériáról érkező fájdalominformáció 

átkapcsolódásának és modulációjának kiemelt fontosságú területe 

 

 A dorzális gerincvelőnek központi jelentősége van a szenzoros és fájdalmi információ 

feldolgozásában: az I-III. Rexed-féle sejtréteg (15. ábra) neuronjaira beérkező információ 

zömét az elsődleges szenzoros afferensek nem-mielinizált, nagyrészt több típusú ingerre 

reagáló (polimodális) C-rostjai és vékonyan mielinizált, mechanikai inger hatására aktiválódó 

Aδ-rostjai adják (Millan, 1999). A C-rostok közel 90%-a fájdalmi (főleg termonociceptív, 

Scherrer és mtsai, 2009) impulzust közvetít, míg az Aδ-rostok körülbelül 70 %-a szállít 

fájdalominformációt (Fang és mtsai, 2005).  

 
15. ábra: Az egér gerincvelő keresztmetszetének sematikus ábrázolása a szürkeállomány Rexed-féle rétegeinek 
feltüntetésével I: a hátsó szarv dorzális határrétegét képező marginális zóna; II: substantia gelatinosa Rolandi, 
amely a „zselés anyag” elnevezést áttetszőségéről kapta, az itt végződő velőtlen és vékony velőshüvelyű, 
döntően bőrből származó afferens rostoknak köszönhetően; III-IV: a hátsó szarv önálló magja (nucleus proprius 
columnae dorsalis), idegsejtjei főleg az agytörzsbe vetítenek, gazdag a bőr mechanoreceptoraiból származó 
vastag velőshüvelyű rostokban; V, VI: hátsó szarv mély rétegei, neuronjainak egy része a gerincvelő más 
területeire illetve szupraspinális areákba vetít, de primer afferensek valamint agytörzsből leszálló rostok is 
végződnek itt; VII: relé, kommisszurális és asszociációs kapcsoló neuronokat, szekunder afferenseket és leszálló 
rostokat tartalmazó intermedier zóna; VIII: az elülső szarv heterogén sejteket tartalmazó komisszurális magja, 
mediális mellső szarv; IX: motoros sejtcsoport, laterális mellső szarv; X: substantia grisea centralis, a canalis 
centralis környéke. A Nissl-festéssel láthatóvá tett neuronális sejttestek méretének tanulmányozása alapján 
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felismert citoarchitektonikus dorzo-ventrális tagoltság azonban a gerincvelő bemeneteinek, receptorainak és 
enzimjeinek eloszlása valamint a szinapszisok szerveződésének mintázata alapján is felismerhető. (Szentágothai 
és Réthelyi, 1994; Hajdu, 1996; Millan, 1999 és Morris és mtsai, 2004 nyomán) 
 
 A fájdalmi ingerület érzékelését, kódolását és továbbítását végző primer szenzoros 

neuronok rostjainak fogadásában, feldolgozásában és továbbításában kiemelten a hátsó szarv 

felszíni I. és a IIkülső (II0) rétege, a mélyebben elhelyezkedő V. és VI. sejtlemez valamint a X. 

réteg vesz részt. A bőr receptorainak impulzusait szállító, topografikusan végződő primer 

afferens rostok dorzo-ventráls szerveződéssel vetülnek (16. ábra, Millan, 1999).  

 
16. ábra: A bőrből fájdalmi információt szállító rostok gerincvelői vetülése. A C-rostok főleg a II0-ban 
végződnek, kisebb részben pedig az I. rétegben, ezen kívül még viszonylag gyenge beidegzést küldenek az V/VI. 
és X. rétegbe is, melyet (az ízületek és izmok nociceptoraihoz hasonlóan) az I. és az V/VI. rétegbe is vetítő, a 
zsigerekből információt szállító, nem-mielinizált fájdalomérző afferensek is beidegeznek. A bőrből eredő, magas 
küszöbű fájdalomérzékelő Aδ-rostok zöme ugyanakkor az I. rétegben végződik, kisebb része pedig a II0-ban, 
illetve a III-V. rétegben. A kis átmérőjű, fájdalmi információt szállító rostokkal szemben, a nagyobb, alacsony 
küszöbű, nem-fájdalmi információt közvetítő Aβ-rostok a III. és IV. rétegbe vetítenek, kisebb mértékben az 
V/VI.és a X. rétegben, és korlátozott mennyiségben az a IIbelső-ben (IIi-ben) is megtalálhatók, de a IIo-t nem 
idegzik be (Millan, 1999). 
 

A gerincvelő hátsó szarvában a fájdalmi bemenetre adott válaszuktól függően a lokális 

neuronok három fő típusa különböztethető meg (összefoglalásként illetve a szekunder 

szenzoros neuronok bővebb morfológiai és neurokémiai leírásához lásd: Morris és mtsai, 

2004; 17. ábra).  

 A perifériát innerváló, fájdalmi ingerre érzékeny, specifikus szenzoros neuronok, a 

nociceptorok afferens rostjai által szállított fájdalmi információ első átkapcsolódása történhet 

az azt közvetlenül felsőbb agyi területekre továbbító, vetítő idegsejtekre vagy az I-VII. réteg 

sejtjeinek döntő többségét adó hátsó szarvi interneuronokra. Ezek lehetnek mind serkentő 

mind gátló típusú, WDR, NS vagy Non-N idegsejtek (17. ábra). A különböző szövetekből 

származó primer afferens inputok konvergálhatnak is egyes hátsó szarvi neuronokon, ez a 
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kisugárzó fájdalom anatómiai alapja (Millan, 1999). 
 

17. ábra: Fájdalominformációt fogadó gerincvelői 
neurontípusok. NS: alapesetben nem tüzelő, 
kizárólag C- és Aδ-rostok által közvetített nagy 
intenzitású fájdalmi ingerre reagáló, főleg az I. és 
IIkülső rétegben valamint az V, VI. laminában 
található, fájdalmi bemenetre specifikus neuronok;  
WDR: multireceptoriális vagy széles dinamikus 
tartományú (wide-dynamic range) idegsejtek, 
melyekre a bőrből, az izmokból és a zsigerekből 
származó bemenetek konvergálnak. Dinamikus 
választ adnak az ingererősség széles 
tartományában, így ezek a hátsó szarv fő 
ingerintenzitást kódoló neuronjai. C- és Aδ- 
valamint Aβ-rostok által szállított hő-, mechanikus 
és kémiai ingerekre is érzékenyek, főleg az V. 
valamint a IV. és VI. rétegben találhatóak, de az I. 
és IIo és X. rétegben is előfordulnak;  Non-N: nem-
fájdalomérző neuronok, melyek főleg a II., III. és 
IV. rétegben, elszórtan pedig az I. laminában 
találhatók (Millan, 1999). 

 

Az elsőrendű fájdalomérző neuronok és a gerincvelő hátsó szarvában elhelyezkedő 

másodrendű nociceptorok közötti áttevődést követően, azok vetítési területétől függően, a 

fájdalominformáció az agy számos, a fájdalmi inger-feldolgozásában résztevő szupraspinális 

struktúrájába eljut (18.ábra).  

 
         pálya neve     célterület 
  tractus spinothalamicus    talamusz 
             tractus spinomesencephalicus       PAG 
            tractus spinoreticularis          agytörzsi formatio reticularis 
 tractus spinoparabrachio-amygdaloidicus        parabrachiális mag (→ amigdala) 
 tractus spinoparabrachio-hypothalamicus    parabrachiális mag (→ hipotalamusz) 
          tractus spinohypothalmicus             hipotalamusz, talamusz (híd,  
  (spinotelencephalicus)           amigdala, striátum) 
  tractus spinocervicalis         nucleus cervicalis lateralis (C1-C3 szinten) 
        - onnan, áttevődést követően: 
                     tractus cervicothalamicus    talamusz 
           tractus cervicomesencephalicus                középagy 
 
18. ábra: A gerincvelőből felsőbb agyi területekre nociceptív információt szállító pályák (Millan, 1999 nyomán). 
  

A gerincvelői fájdalominformáció fő kimenete az anterolaterális érzőrendszer, mely 

sok szinaptikus átkapcsolódással közvetíti a fájdalmi és hőérzékelési valamint a durva 

nyomás- és tapintásérzékelési információkat a talamuszban található harmadrendű szenzoros 

neuronokra, onnan pedig átkapcsolódás után a fájdalomérzet kialakulásáért felelős 

nagyagykéregbe. A bőr fájdalom- és hőérző receptorainak ingerületeit szomatotopiás rendben 

a tractus spinothalamicus lateralis vezeti, amely a hátsó szarv I., IV-V. és VII-VIII. rétegi 
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szekunder szenzoros neuronok keresztezett axonjait tömöríti. Az Aδ- és C-rostok pár 

szegmentumra kiterjedő fel- és leszálló ágakat adnak a tractus dorsolateralis-ban (Lissauer-

féle zónában), melyek a hátsó szarvi sejteken végződnek. A durva nyomás- és tapintásérzetet a 

tractus spinothalamicus ventralis/anterior közvetíti (Hajdu, 1996). 

 

II/2.2. A primer fájdalomérző neuronok típusai és neurokémiai/fiziológiai jellemzői  

  

 A perfériáról érkező fájdalmi információt a gerincvelő hátsó gyökerén levő ganglion 

spinale-kban elhelyezkedő pszeudounipoláris elsőrendű érző neuronok perifériás 

nyúlványaikon lévő kémiai, fájdalmas hő és mechanikai ingert depolarizáló ionárammá 

alakító receptor/ioncsatorna komplexekkel érzékelik. A többféle modalitású fájdalom akciós 

potenciálok formájában ugyanezen neuronok centrális nyúlványain keresztül jut a 

gerincvelőbe. Átmérő, felépítés és elektrofiziológiai sajátosságok (vezetési sebesség, 

aktivációs küszöb) alapján ezek a centrális axonok három fő csoportba sorolhatók. 

  
2. táblázat: A primer afferens rostok jellemzőinek összehasonlítása. SP: P anyag; CGRP: kalcitonin génnel 
rokon fehérje;  SAS: serkentő aminósav; NKR: neurokinin receptor; AMPA: AMPA-típusú glutamát receptor; 
NMDA: NMDA--típusú glutamát receptor; mGluR: metabotrop glutamát receptor; NS: fájdalmi bemenetre 
specifikus neuron; WDR: széles dinamikus tartományú (wide-dynamic range) idegsejt; Non-N: nem-
fájdalomérző neuron  (Millan, 1999 nyomán, módosítva). 
 
      aktivációs        kódolt       ürített          aktivált      beidegzett fogadó   fiziológiás      patológiás 
  rosttípus      küszöb                 modalitás            transzmitter   receptor         réteg     neuron                   érzet  

C magas kémiai inger, 
hőmérséklet, nyomás 

(fájdalmas 
mechanikai inger) 

SP, 
CGRP, 
SAS 

NKR, CGRPR, 
AMPA/NMDA, 

mGluR 

I, IIo, 
IV/V, 

X 

NS, 
WDR

fájdalom hiperalgézia, 
allodinia 
(hideg) 

Aδ magas  nagy intenzitású 
mechanikai inger (I-
es típus), fájdalmas 
hőinger (II-es típus) 

SAS AMPA/NMDA, 
mGluR 

I, IIo, 
III-V

NS, 
WDR

fájdalom hiperalgézia

Aβ   alacsony nem fájdalmas, 
alacsony intenzitású 
mechanikai ingerek 
(érintés, vibráció, 

nyomás) 

SAS       AMPA III-
IV 

Non-
N,     

WDR

nem-
fájdalmi 

allodinia 
(mechanikai) 

 

 A bőr primer afferenseinek közel 70%-át adó C-rostok vékonyak (0,4-1,2 mm 

átmérőjűek), nem mielinizáltak és vezetési sebességük lassú (0,5-2,0 m/sec). A körülbelül 

10%-ban előforduló Aδ-rostok közepes vastagságúak (átmérőjük 2-6 mm), vékonyan 

mielinizáltak és közepes gyorsasággal vezetik az ingerületet (12-30 m/sec-mal). A maradék 

20%-ot adó Aβ-rostok nagy átmérővel rendelkeznek (10 mm-esek vagy annál nagyobbak), 
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mielinhüvellyel borítottak és gyors ingerületvezetésűek (30-100 m/sec). Habár mindhárom 

típus képes nem-fájdalmi információ közvetítésére, normális körülmények között csak a C- és 

az Aδ-rostok szállítanak fájdalmi impulzust (2. táblázat; Millan, 1999). 

A primer afferens rostok azonban nem csak funkcionális (fiziológiai jelemzők, kódolt 

modalitás), hanem neurokémiai szempontból is csoportosíthatók, aszerint, milyen 

molekulákat fejeznek ki illetve ürítenek. A fájdalmi pályák gyors szinaptikus ingerületátvivője 

az AMPA és kainát-receptorokon ható glutamát. A fájdalmi információ közvetítéséhez és 

annak modulációjához azonban számos más vegyületet is használnak: más serkentő 

aminósavakat (SAS), neuropeptideket (P anyagot (substance P-t, SP-t), kalcitonin génnel 

rokon peptidet (CGRP-t), szomatosztatint), ATP-t és NO-t, prosztaglandinokat és 

neurotrofinokat. Ezeken a potenciális neurotranszmittereken kívül sokféle enzim és más 

molekula kimutatása adja e sejtek csoportosításának alapját (Millan, 1999).  

 A kis átmérőjű primer afferens rostokat neuropeptid-tartalmuk alapján peptiderg és 

nem-peptiderg típusokra osztották fel (Hunt és Rossi, 1985). A C-rostok jelentős hányada 

kifejezi a csípős paprika hatóanyagára, a kapszaicinre, fájdalmas hőre illetve protonokra 

érzékeny TRPV1 (VR1) csatornát. A TRPV1-pozitív rostok további két fő alpopulációra 

oszthatók (Morris és mtsai, 2004). A peptiderg fájdalomérző primer afferensek CGRP-t és SP-

t vagy szomatosztatint tartalmaznak. A CGRP-pozitív primer szenzoros neuronok az I. és IIo 

rétegben találhatók (Carlton és mtsai, 1987). A nem-peptiderg csoport plazmamembránjára a 

Banderia simplicifolia által termelt izolektin B4 (IB4)-hez szelektíven kötődő poliszaccharid-

borítás a jellemző, és perifériás nyúlványukon a P2X3 purinerg receptort fejezik ki (Bradbury 

és mtsai, 1998). Ezt az alpopulációt a FRAP (fluorid-rezisztens savas foszfatáz, fluoride-

resistant acid phosphatase) enzim jelenléte is jellemzi. A FRAP expresszió a legnagyobb 

sűrűségben a IIi és III. rétegben ad jelet (Coimbra és mtsai, 1986) ugyanott, ahol a nem-

peptiderg primer afferensek centrális terminálisaihoz kötődő IB4-festés (Lorenzo és mtsai, 

2008). Az A-rostok markere az NF-200 (200 kDa-os neurofilamentum), amely patkányban 

csak az A-rostokra jellemző (Lawson és Waddell, 1991).  

 A fiziológiailag karakterizált primer afferens-populációk illetve a neurokémiailag 

csoportosított elsődleges fájdalomérző neuron-típusok közötti megfeleltetés azonban nem 

egyértelmű. CGRP-t például, amely tehát a kis átmérőjű peptiderg primer szenzoros 

neuronok, döntő többségükben peptiderg csupasz C-rostok (Ju et al., 1987) egyik neurokémiai 

markere, az összes C-rost közel fele expresszálja, de az Aδ-rostok egyharmada és az Aα/Aβ-

rostok egyötöde is tartalmazza (McCarthy and Lawson, 1990; Lawson et al., 1996, 2002). 

Továbbá, az IB4-et kötő nem-peptiderg valamint SP-t és/vagy CGRP-t expresszáló peptiderg 
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C-rost populáció is nagy valószínűséggel átfedő (Ruscheweyh és mtsai, 2007). Végezetül, 

igaz, hogy a legtöbb kapszaicin-szenzitív nociceptor C-rost (Jancso és mtsai, 1977; 

Szolcsanyi, 1977), azonban a TRPV1 receptort csak az SP-tartalmú primer afferensek egy 

részén tudták kimutatni (Valtschanoff és mtsai, 2001). 

 

 18. ábra: A gerincvelői szinaptikus glomerulus sematikus 
rajza, egy I-es típusú glomerulus elektronmikroszkópos képe alapján. C: központi bouton, D: dendrit, V1: 
preszinaptikus dendrit,  V2: axonterminális, G: gliális profil (Ribeiro-da-Silva, 1995) 
 
 A primer szenzoros afferensek azonban rendelkeznek még egy kivételes morfológiai 

ismertetőjegyekkel bíró, jellegzetes terminális-típussal, az úgynevezett szinaptikus 

glomerulussal (18. ábra; Réthelyi és mtsai, 1982; Ribeiro-da-Silva és Coimbra, 1982), amely 

lehetőséget ad centrális terminálisaik ultrastrukturális azonosítására. Ez a hátsó szarv I-III. 

rétegére jellemző elektronmikroszkópos képlet egy középen elhelyezkedő, a hátsó gyökerek 

átvágását követő degenerációjuk illetve a ganglion spinale-kba adott jelölőanyagok által 

bizonyítottan primer szenzoros eredetű (Ribeiro-da-Silva és Coimbra, 1984; Coimbra és 

mtsai, 1984; Cruz és mtsai, 1987) axonvégződés és az azt körülvevő szinaptikus profilok 

(axonok, dendritek) együttese. Ezek közül az egyszerű, posztszinaptikus dendritek 

tartozhatnak gerincvelői interneuronokhoz vagy vetítő sejtekhez. A preszinaptikusnak 

nevezett, szinaptikus hólyagokat tartalmazó dendritek a központi boutontól illetve más 

dendritektől preszinaptikusan helyezkednek el. A környéki axonterminálisok nagy 

valószínűséggel hátsó szarvi neuronoktól származnak, és preszinaptikusak az előzőekben 

felsorolt elemekhez képest (Ribeiro-da-Silva, 1995).  

 A primer afferensek axonvégződései által formált glomeruláris szinapszisok tehát 

mind serkentő és gátló axonoktól, mind dendritektől kapnak preszinaptikus bemenetet, ami 

ezen rostok működésének, az egyszerű peptiderg szinapszisok feltételezett általánosabb (nem-

szinaptikus) regulációjával szembeni, specifikus szabályozására utal, és fontos szerepet tölthet 

be a gerincvelői érzékelésben (Morris és mtsai, 2004). 

 Ennek a glomeruláris struktúrába rendeződött szinaptikus specializációnak két fő 
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morfológiai típusa fordul elő a II. rétegben (19. és 20. ábra). A szinaptikus glomerulusok 

többségét (~75%-át) adó I-es típus középső axonvégződése (CI) csupasz C-rostoknak 

feleltethető meg. Mintegy 80%-uk FRAP reaktív, nem-peptiderg C-rost (Ia típus); a maradék 

közel 20% peptidtartalmú dense core hólyagokat tartalmazó, a CGRP mellett vagy 

szomatosztatin (~6%) vagy SP-pozitív (~14%), peptiderg C-rost (Ib típus). A II. gerincvelői 

réteg dorzális részén, a IIo-ban illetve a legnagyobb sűrűségben a IIi felső harmadában 

fordulnak elő.  

 

19. ábra: Az I-es típusú szinaptikus glomerulus sematikus rajza. A polimodális 
csupasz C-rostnak megfelelő kisméretű középső axonvégződés tagolt 
körvonallal, sötét axoplazmával, kevés mitokondriummal és többféle méretű, 
szorosan egymás mellett elhelyezkedő, világos belsejű kerek szinaptikus 
vezikulumokkal jellemezhető (Ribeiro-da-Silva, 1995). 
  

 

 A szinaptikus glomerulusok körülbelül egynegyedét jelentő, II-es típusba tartozó 

glomeruláris terminálisok (CII; 20. ábra) vékonyhüvelyű Aδ-rostok centrális axonvégződései. 

Körülöttük kevesebb preszinaptikus dendrit és több axonvégződés figyelhető meg, mint a CI-

k esetén. II-es típusú szinaptikus glomerulus döntő előfordulása a II. réteg alsó kétharmada 

(legjellemzőbben a LIIi ventrális része), ezen kívül pedig a II. réteg felső részén és elszórva a 

III. rétegben figyelhetők meg. Utóbbiban főleg a CII-k ~20%-át adó, IIb-altípusnak nevezett, 

neurofilamentum-tartalmú centrális terminálisok vannak jelen, melyek a vastagabb Aδ-rostok 

megfelelői. A II-es típusú glomerulusok többsége (~80%-a) a IIa-altípusba tartozó, vékonyabb 

Aδ-rostok terminálisai körüli profilegyüttes. 

 

 
 
 
20. ábra: A II-es típusú szinaptikus glomerulus sematikus rajza. A 
mielinizált Aδ-rostok terminálisai által alkotott centrális boutonok kevésbé 
hullámos kontúrúak, nagyobbak, áttetsző, világos axoplazmájúak és sok 
mitokondriumot valamint lazábban elhelyezkedő, azonos méretű szinaptikus 
hólyagokat tartalmaznak (Ribeiro-da-Silva, 1995). 



 37

CÉLKITŰZÉSEK 
 

Munkánk során alapvető célunk az endokannabinoidok családjába tartozó 

lipidszármazékok idegrendszeri működésekben betöltött sokrétű szerepének minél teljesebb 

megismerése volt, amelyben két, eltérő molekuláris és sejtes szerveződésű, különböző 

lipidmediátorokat használó jelátviteli út kiindulópontját jelentő enzim központi idegrendszeri 

szinapszisokban történő lokalizációjának vizsgálata volt a segítségünkre.  

 

1) A 2-arachidonil-glicerin (2-AG) jelátviteli útvonal molekuláris felépítése és a 

fájdalomérzékelés szabályozásában betöltött szerepe a gerincvelő hátsó szarvának 

serkentő és gátló szinapszisaiban 

 

A kannabisz növény egyik legősibb, több ezer éve ismert gyógyászati felhasználása a 

fájdalomcsillapítás (Di Marzo és Petrocellis, 2006). Származékainak analgéziát okozó hatása 

kísérletesen is alátámasztott, mind akut fájdalominger hatására kialakuló, mind krónikus 

fájdalmi állapotokban (Pertwee, 2001; Walker és Hohmann, 2005). Bár az endokannabinoidok 

is hasonlóképpen befolyásolják a fájdalomérzékelést perifériás, gerincvelői és szupraspinális 

szinten, hatásuk molekuláris alapjai a gerincvelőben azonban még nagyrészt ismeretlenek 

voltak. Kísérleteinkben ezért a fájdalmi információfeldolgozásban részt vevő 2-AG 

endokannabinoid által közvetített jelátvitel molekuláris felépítésének és anatómiai 

szerveződésének felderítését tűztük ki célul, a gerincvelő fájdalomérzékelésben központi 

jelentőségű hátsó szarvában, az alábbi kérdésekre keresve a választ:  

• Hol keletkezik a gerincvelőben 2-AG, expresszálják-e szintetizáló enzimét, a DGL-α-t a 

hátsó szarvi neuronok? 

• A gerincvelő mely rétegeiben van jelen a DGL-α enzimfehérje? 

• Milyen szubcelluláris elhelyezkedés jellemző a DGL-α-ra és a 2-AG szintézisét indukáló 

mGluR5-re? 

• Mely gerincvelői rétegekben található meg a 2-AG molekuláris céleleme, a CB1 

kannabinoid receptor? 

• Milyen a CB1 receptor szubcelluláris eloszlása a gerincvelő hátsó szarvában?  

• A hátsó szarv felszíni rétegeinek mely szinapszistípusaiban lokalizálódik a CB1 

kannabinoid receptor? 

• Hogyan vesz részt az mGluR5-DGL-α-CB1 kaszkádon keresztül megvalósuló gerincvelői 

retrográd 2-AG szignalizáció a stressz-indukált analgézia jelenségében? (Laura Gregg és 
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Andrea Hohmann mérései)   

• Mi lehet a szerepe a gerincvelői hátsó szarv GABAerg idegvégződésein található 

preszinaptikus CB1 receptornak az intenzív fájdalmi stimuláció hatására fellépő centrális 

hiperalgézia kialakulásában? (Hanns Ulrich Zeilhofer kutatócsoportjának mérései) 

 

2) Az N-acil-etanolaminokat előállító N-acilfoszfatidil-etanolaminokat hidrolizáló 

foszfolipáz D (NAPE-PLD) lokalizációja a hippokampusz serkentő axonterminálisaiban  

 

A 2-AG endokannabinoid molekula retrográd szinaptikus jelátviteli szerepének 

meghatározó jelentősége és központi idegrendszer szinapszisaira általánosan jellemző 

elterjedése felvázolta az endokannabinoid rendszer molekuláris neuroanatómiai 

szerveződésének és működésének alapvető logikáját. Felmerült azonban a kérdés, hogy mi 

lehet a sejtélettani feladata a többi endokannabinoid vegyületnek, közöttük az elsőként 

felfedezett anandamidnak (Devane és mtsai, 1992) és kémiai rokonainak, a többi bioaktív N-

acil-etanolamin (NAE) molekulának (Di Marzo és mtsai, 1994). Ebben a kutatási irányban 

jelentette az első lépést a NAPE-PLD (N-acilfoszfatidil-etanolaminokat hidrolizáló 

foszfolipáz D) felfedezése (Cadas és mtsai, 1997; Okamoto és mtsai, 2004), amely az 

anandamid és a rokon NAE molekulák egyik közelmúltban azonosított szintetizálóenzime 

(Okamoto et al., 2007). Regionális, celluláris és szubcelluláris eloszlásának felderítése segthet 

megismerni egy új N-acil-etanolamin jelátviteli út kiindulópontját, ezért a konkrét kísérleti 

kérdéseink a következők voltak:  

 

• Milyen előagyi és kiemelten mely hippokampális sejttípusokban fejeződik ki a NAPE-

PLD mRNS-e?  

• A hippokampusz mely régióiban van jelen a NAPE-PLD enzimfehérje? 

• Elektronmikroszkópos szinten a hippokampusz glutamáterg szinapszisainak pre- vagy 

posztszinaptikus oldalán található a NAPE-PLD? 

• Milyen szubcelluláris kompartmentumban akkumuládódik a NAPE-PLD a hippokampális 

mohaterminálisokban és a Schaffer-kollaterálisok végződéseiben?
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MÓDSZEREK 

1. Szövetelőkészítés anatómiai és molekuláris biológiai kísérletekhez 

 A disszertációban szereplő vizsgálatainkat az MTA KOKI Állatkísérleti Etikai 

Bizottsága és a Budapest Fővárosi Állategészségügyi és Élelemiszer Ellenőrző Állomás 

állatkísérleti engedélyével az „Állatok védelméről és kíméletéről” szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény (243/1998) 32. § (3) alapján folytattuk.  

Az immuncitokémiai illetve in situ hibridizációs anatómiai vizsgálatokhoz az állatokat 

ketamin-xilazinnal (25 mg/ml ketamin, 5 mg/ml xilazin, 0,1 w/w% prometazin vízben oldva; 

1 ml/100 g i.p.) altattuk. Az érrendszer mély narkózisban történő, fiziológiás sóoldattal (0,9% 

NaCl, 2 perc) való átmosását követően az állatokat, szöveteik fixálása céljából, szíven 

keresztül 4%-os paraformaldehid-tartalmú 0,1 M foszfát-pufferrel (PB, pH: 7,4) perfundáltuk 

(20 perc, 100 ml / egér illetve 400 ml / patkány). A NAPE-PLD lokalizációját célzó 

kísérleteinkben egyetlen egér fixálója 0,5% glutáraldehidet is tartalmazott. A fixálást követően 

a gerinccsatornából eltávolított gerincvelőt  illetve a koponyából kivett agyat 2 órán keresztül 

szobahőmérsékleten utófixáltuk, ezután 0,1 M PB-vel alaposan kimostunk. A szövetekből 

Leica VTS-1000 vibratommal (Vibratome, St. Louis, MO, USA) 0,1 M PB-ben 50 μm vastag 

metszeteket vágtunk, majd újabb PB-s mosásokat követően használtuk fel őket festéseinkhez. 

Az in situ hibridizációra szánt metszetek esetében dietil-pirokarbonáttal (DEPC-cel) kezelt 

PB-t használtunk és a metszés RNáz-mentes körülmények között történt.  

Az in situ hibridizációhoz szükséges ribopróbákat, illetve a real-time PCR reakcióhoz 

szükséges cDNS-t egér hippokampális vagy frontális kéregből készített teljes cDNS 

mintákból nyertük. Az izofluránnal (Forane, Abbott, IL, USA) altatott állatokat dekapitáltuk, 

majd a megfelelő agyterület szárazjég feletti izolálását követően a fixálatlan szövetekből 

jégen történő ultrahangos homogenizálás (UH-50 homogenizátoral; SMT, Akita, Japán) után 

RNAqueous 4PCR-kittel (Ambion, Austin, TX, USA) teljes RNS mintákat izoláltunk. A teljes 

RNS minták mennyiségét és minőségét A260/A280 arány spektrofotometriás mérésével 

(BioPhotometer, Eppendorf, Hamburg, Germany) valamint a 28S és 18S rRNS-nek megfelelő 

gélcsíkok integritásának és erősségének gél-elektroforézissel történő vizsgálatával 

ellenőriztük. Ezután történt a teljes RNS-ből (1 μg) a teljes cDNS minta átírása RevertAid H 

Minus M-MuLV reverz transzkriptáz enzim (3 μl; Fermentas, Vilnius, Litvánia) segítségével, 

0.1% DEPC-cel kezelt desztillált vizet (30 μl), M-MuLV RT puffert (9 μl), oligo-dT primert 

(10 pmol/μl; 2 μl), Rnáz inhibitort (1 μl RNasin; Promega, Madison, WI, USA) valamint 
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dNTP mixet (1.5 μl; Fermentas) tartalmazó reakcióelegyben. A reverz transzkripció menete a 

következő volt: 42oC 1 óra, 95oC 5 perc, 4 oC 5 perc, a mintákat -70 oC-on tároltuk. A 

kromoszómális DNS cDNS-mintánkban való előfordulásának kizárásához reverz 

transzkriptáz nélküli reakciót végeztünk (RT-negatív kontroll). 

2. In situ hibridizáció 

 Kísérleteinkben az egér DGL-α kódoló szekvenciája ellen készített, már publikált 

RNS-próbát („2-es ribopróba” 1169 bp, 1967-3135 bp-ok között; Katona és mtsai, 2006) és 

egy NAPE-PLD génkiütött egérben ellenőrzött specificitású, az egér NAPE-PLD kódoló 

régiójának megfelelő ribopróbát (1122 bp,  31-1153 bp-ok között) használtuk, melyekhez a 

klónozásokat illetve a NAPE-PLD esetében a próbák elkészítését is kolleganőm, Katona-

Urbán Gabriella végezte. A megfelelő szakaszok átírása hippokampális vagy prefrontális kérgi 

teljes cDNS mintákból blunt end-del végződő termékeket előállító Pfu enzimmel végzett 

PCR-rel történt, melyhez a próbákat a Primer3 software (Rozen and Skaletsky, 2000) 

használatának segítségével állítottuk elő. A kapott amplikonok a pBluescript II SK- vektor 

SmaI helyére lettek beillesztve, ezt szekvenálás követte. A vektorokat BamHI, PstI vagy 

EcoRI emésztéssel linearizáltuk, majd tisztítás után in vitro transzkripciót végeztünk T3 és T7 

RNS polimeráz enzimek segítségével (Roche Molecular Diagnostics digoxigenin kit, 

Mannheim, Németország). A keletkezett digoxigenin-jelölt (nem-radioaktív) ribopróbákat 

DNáz-zal kezeltük, majd tisztítás után koncentrációjukat és integritásukat ellenőriztük. 

 A hibridizációs reakciókat a DGL-α mRNS kimutatásánál felnőtt, vad típusú C57BL/6 

egerekből (négy 105±23 napos hím és egy 235 napos nőstény), a NAPE-PLD esetében négy 

vad típusú és négy NAPE-PLD génkiütött egérből (Leung et al., 2006; 77 ± 30 napos hímek) 

származó 50 μm vastagságú, szabadon úszó metszeteken végeztük. A metszetek DEPC-es PB-

vel történő alapos mosása, majd az ezt követő, a penetráció elősegítésére használt 0.1% 

Tween 20 kezelés  (PBST, pH 7,4) után a ribopróbával történő hibridizációt szövetkamrában 

55-60 0C-on egy éjszakán át végeztük, a hibridizációs oldat összetétele 50% formamid, 5X-

SSC, 1% SDS, 50 μg/ml élesztő tRNS, 50 μg/ml heparin volt DEPC-kezelt desztillált vízben. 

Hibridizáció után a nem-specifikusan kötődött ribopróbákat három inkubációs lépésben 

lemostuk, majd a metszeteket 0.1% Tween 20-at tartalmazó 0,05 M Trisz-pufferelt sóoldatban 

(TBST, pH 7,6) oldott normál kecske szérumot tartalmazó blokkolóban inkubáltuk lúgos 

foszfatáz enzimmel konjugált kecske anti-digoxigenin antitesttel egy éjszakán át. Az 

inkubációt követő TBST-s mosás után a reakciót 5-bromo-4-kloro-3-indolil-foszfát és 
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nitrokék-tetrazoliumklorid kromogének elegyével hívtuk elő, majd a reakció leállítása és 

alapos PB-vel történő mosás után a metszeteket tárgylemezre helyeztük, és Vectashield 

fedőanyaggal és fedőlemezzel lefedtük. A festések (csakúgy, mint az immunperoxidáz-

jelölések) analíziséhez ZEISS Axioplan 2 mikroszkópot (Plan-NEOFLUAR 5×–63x 

objektívek) használtunk, a metszetekről Olympus DP70 digitális kamerával készítettünk 

képeket.  

3. Immuncitokémia 

 Kísérleteink során a fixált szövetekből származó, 50 μm-es előagyi illetve cervikális 

és lumbáris gerszincvelői metszeteket végig szabadon úszó módon inkubáltuk. 0,1 M-os PB-

ben történő alapos átmosást követően a metszeteket egy északán keresztül 30%-os 

szacharózban tartottuk, majd folyékony nitrogén felett többször megfagyasztottuk, a 

penetráció elősegítésének érdekében. Immunfluoreszcens festések esetén a blokkolóhoz adott 

0,3% Triton-X100 (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) szolgálta ezt a célt. Peroxidáz-alapú 

immunjelölés esetén az esetleges endogén peroxidáz aktivitást 1%-os H2O2-val való 

kezeléssel semlegesítettük, amit a metszetek alapos PB-s kimosása követett. Ezt követően 

minden mosási lépeéshez illetve az ellenanyagok higításához 0,05 M Trisz-pufferelt sóoldatot 

használtunk (TBS, pH 7,4). A metszeteket 5-10%-os normál kecske vagy szamár szérummal 

blokkoltuk, majd az adott kísérletnek megfelelő primer antitesttel inkubáltuk. A következő, 

külföldi kollaborátoraink által készített valamint kereskedelmi forgalomban lévő poliklonális 

antitesteket használtuk: tengerimalac anti-DGL-α (1:500, 0,76 μg/ml, ’C-42’ Yoshida és mtsai, 

2006), nyúl anti-DGL-α (1:1000-1:3000, ~0,3-1 μg/ml, ’INT’ Katona és mtsai, 2006), 

tengerimalac anti-mGluR5 (1:300; ~1 μg/ml; Uchigashima és mtsai, 2007), két tengerimalac 

anti-CB1 (1:150-1:200 és 1:530; ~1 μg/ml; Fukudome és mtsai, 2004), kecske anti-CB1 

(1:2000; 0,225 μg/ml), nyúl anti-CGRP (1:10000; Baffi és mtsai, 1992), nyúl anti-VGAT 

(1:1000-1:2000; 1-0,5 μg/ml; Synaptic Systems, Németország), tengerimalac anti-NAPE-PLD 

(az N-terminális 41 as ellen termelt, 1:1000-1:5000, 0,72–0,14 μg/ml) és nyúl anti-NAPE-

PLD (38–53 as ellen termelt, 1:1000-1:5000, ~1–0,2 μg/ml; Fu és mtsai, 2007). A jelölés 

specificitását a CB1 és NAPE-PLD esetén a rendelkezésre álló, adott fehérjére génkiütött 

állatokból készített metszeteken ellenőriztük, a vad típusú és knockout (KO) metszeteket 

végig közös reakciótérben inkubálva, hogy az esetlegesen eltérő idejű kezelések ne 

befolyásolják a kapott eredményt. A DGL-α immunjel specifikusságát két, egymástól 

független epitóp ellen készített antitest által eredményezett megegyező regionális, celluláris és 
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szubcelluláris eloszlási minta valamint a jelölés az ellenanyag blokkoló (immunizáló) 

peptiddel (1 μg/ml) történő együttes inkubálását követő elmaradása igazolta.  

 Az immunfestés előhívási módjától függően az elsődleges antitesttel való inkubáció és 

alapos mosások után vagy biotinilált szekunder antitesteket (immunperoxidáz előhívás) vagy 

fluoreszcens molekulákkal konjugált szekunder illetve biotinilált szekunder antitesteket 

követő tercier antitesteket (immunfluoreszcens előhívás) vagy 0,8 nm-es kolloidális 

aranyszemcsékkel konjugált kecske anti-tengerimalac vagy -nyúl másodlagos ellenanyagokat 

(1:50, Aurion, Wageningen, Hollandia; beágyazás előtti immunarany-jelölés) használtunk.  

 Peroxidáz-alapú immuncitokémiát a 2-AG jelátvitel molekuláris komponenseinek a 

gerincvelői hátsó szarv serkentő szinapszisaiban történő kimutatásához 13 vad típusú 

C57BL/6 (10 186±131 napos hím; három 55, 75 és 235 napos nőstény) és 3 CB1 KO (két 58 

és 71 napos hím; egy 76 napos nőstény; Zimmer és mtsai, 1999) egéren valamint két Wistar 

patkányon (két 47 és 74 napos hím) végeztünk, a CB1 receptor jelenlétét a hátsó szarv gátló 

terminálisain négy vad típusú C57Bl/6 egéren (három 124±79 napos hím; egy 76 napos 

nőstény) vizsgáltuk, míg a NAPE-PLD lokalizációjához három vad típusú C57BL/6 egeret és 

azok három NAPE-PLD KO (Leung és mtsai, 2006) testvérpárját (81±26 napos hímek) 

használtunk fel. A két órás, TBS-ben oldott megfelelő biotinilált másodlagos ellenanyaggal 

történő inkubáció és TBS-es mosások után avidin-biotinilált peroxidáz enzim komplex 

(1:500; Elite-ABC, Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA; 1,5 óra TBS-ben), majd 

0,01%-os hidrogénperoxid és 3,3’-diaminobenzidin (DAB; TB-ben, pH 7,6) segítségével 

barna csapadék formájában tettük láthatóvá az általunk vizsgált fehérje pontos lokalizációs 

helyét. A NAPE-PLD kimutatásához DAB-nikkel színreakciót használtunk.   

 Fluoreszcens immuncitokémiát a CB1 receptor peptiderg primer afferenseken való 

lokalizációhoz három C57/Bl6 egéren (55-82 napos hímek), míg a gátló axonvégződéseken 

való kimutatásához ugyancsak három C57/Bl6 egéren (két 45 és 52 napos hím és egy 235 

napos nőstény) végeztünk, mely kísérletekben a fluorofór molekula: szamár anti-nyúl IgG-hez 

kapcsolt Alexa-594 (1:400; Molecular Probes, Eugene, OR, USA) valamint biotin-SP 

konjugált szamár anti-kecske (1:500; Jackson ImmunoResearch, West Grove, PA, USA) 

másodlagos ellenanyagot követően használt sztreptavidinhoz kötött Alexa-488 (1:500; 

Molecular Probes, Eugene, OR, USA) vizualizálta antigénünk pozicióját.  

 Beágyazás előtti immunarany-jelölést az immunperoxidáz-festéshez is használt 

állatokból származó metszeteken végeztük, a NAPE-PLD esetében ezeken kívül még egy 60 

napos vad típusú C57BL/6 hím egérből származó metszeteket is felhasználtunk. A jel ezüst 

intenzifikálását Aurion R-GENT SE-EM vagy LM kit segítségével végeztük.  
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 Néhány esetben szükségünk volt ugyanabban a metszetben két antigén előhívására. 

Azokban a kísérletekben, ahol a CB1 receptor jelenlétét vizsgáltuk adott sejttípusokban 

(CGRP-pozitív peptiderg primer afferensek illetve VGAT (VIAAT)-pozitív gátló 

interneuronok  axonterminálisaiban a gerincvelő hátsó szarvában), kettős fluoreszcens 

immunfestést használtunk, mert a különböző hullámhosszokon gerjeszthető és emittáló 

fluoreszcens molekulák alkalmazásával egyszerűen vizsgálható több anyag együttes 

előfordulása ugyanabban a sejtben. A CB1 receptor és a DGL-α szubcelluláris lokalizációját 

valamint a VGAT -tal és mGluR5-tel való együttes előfordulását elektronmikroszkópos 

szinten vizsgáló kísérleteinkben az immunarany-festést kombináltuk az immunperoxidáz 

módszerrel, először a metszetek immunarany-jelölését majd az immunperoxidáz reakciót 

megjelenítve, néhány esetben azonban a hívás fordított sorrendben történt. Mind a kettős 

immunfluoreszcens festésekben, mind a kombinált immunarany-immunperoxidáz festésekben 

a szekunder antitestek potenciális keresztreakcióját kizártuk az egyes primer antitestek 

kihagyásával, amely a hozzá tartozó szekunder antitest esetében így nem eredményezett 

jelölést. Az immunfluoreszcens valamint a DAB-nikkel reakcióval előhívott metszeteket azok 

alapos kimosását és tárgylemezre való szárítását követően (utóbbiakat króm-zselatinban 

vettük fel) Vectashielddel (Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA) valamint 

fedőlemezzel fedtük le, amit körömlakkal rögzítettünk. Az elektronmikroszkópos vizsgálatra 

szánt immunperoxidáz és immunarany eljárással készített metszeteket az immunjel előhívását 

követően 0,1 M PB-ben oldott 0,5-1% OsO4-dal kezeltük 15-20 percig, felszálló 

alkoholsorban illetve acetonitrillel dehidráltuk, majd Durcupan-ba ágyaztuk (ACM, Fluka, 

Buchs, Svájc). A dehidrálás során a metszetek 20 perces 70% etanolban oldott 1% uranil-

acetáttal való kezelésen estek át.  

 

4. Elektronmikroszkópos vizsgálatok és statisztikai elemzések 

  

 Beágyazás után fénymikroszkópban kiválasztottuk a metszetek vizsgálni kívánt 

területeit, majd azok Durcupan-blokkba történő átágyazása után Leica Reichert 

ultramikrotómmal 60 nm vékony sorozatmetszeteket készítettünk. Az elektronmikroszkópos 

analízisre alkalmas ultravékony metszeteinket Formvar hártyával borított rézgridekre vettük 

fel, ólom-citráttal kontrasztoztuk, és a jelöléseket Hitachi 7100 elektronmikroszkóppal 

(Tokyo, Japan) elemeztük, melyhez 20,000x-70,000x-es nagyítású elektronmikroszkópos 

felvételeket készítettünk.  

 A fájdalmat közvetítő primer afferensek gerincvelői hátsó szarvban történő 
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azonosításához korábban leírt, szinaptikus glomerulusokat definiáló ultrastrukturális 

morfológiai kritériumokat használtuk (Ribeiro-da-Silva és Coimbra, 1982; Ribeiro-da-Silva, 

1995; lásd bevezetés). Az I-es illetve II-es típusú szinaptikus glomerulus elfogadásának 

feltétele a központi boutonra vonatkozó morfológiai jegyek mellett a glomerulus központi 

terminálisa mellett jelen lévő legalább négy környező profil és minimum két szinaptikus 

specializáció megléte volt. Annak eldöntéséhez, hogy az adott idegvégződés megfelel-e 

ezeknek a kritériumoknak, a terminálisokat szomszédos elektronmikroszkópos 

sorozatmetszeteken követtük. 

 A NAPE-PLD preszinaptikus lokalizációját és előfordulási sűrűségét hippokampális 

mohaterminálisokban és Schaffer-kollaterálisokban vad típusú és NAPE-PLD KO egerekből 

készült metszeteken végzett NAPE-PLD immunarany-festések összehasonlításával határoztuk 

meg, a festést elemző kutató nem ismerte az adott kísérlethez használt állat genotípusát. Az 

analízisben 100-100 axonterminálisnak és azok posztszinaptikus célelemeinek 

immunreaktivitását vizsgáltuk meg területenként (hilus és CA1) 3 vad-KO egér testvérpárban. 

Az adott profilok NAPE-PLD tartalma mellett a három vad típusú egérben állatonként 15 

moharost-terminálist 5 szomszédos sorozatmetszeten (300 nm-en keresztül) követve az 

immunarany-szemcsék számát minden egyes terminálisban meghatároztuk. Végül, ahhoz, 

hogy meghatározzuk, a NAPE-PLD az idegvégződéseken belül milyen kompartmentumokban 

fordul elő, az immunarany-szemcsék elhelyezkedését a hilus serkentő axonterminálisaiban 

vizsgáltuk 4 vad típusú állatban. 

 A NAPE-PLD immunszemcséket kizárólag jól látható aszimmetrikus szinapszisokkal 

bíró pre- és posztszinaptikus profilokban számoltuk. A minták kis elemszámból adódó nem 

normál eloszlása miatt a a NAPE-PLD aranyjelölés kvantitatív analíziséhez nemparametrikus 

statisztikát használtunk. A NAPE-PLD vad típusú és KO egerek immunjelölésének 

összehasonlításához χ2 tesztet használtunk. Mivel az azonos csoportba tartozó állatok (vad ill. 

KO) nem volt statisztikailag különböző (χ2 test, p<0.05), az ugyanazon típusú állatokhoz 

tartozó adatokat összevontuk. Az aranyszemcsék szubcelluláris eloszlásának megállapításához 

a hiláris serkentő terminálisokban a 2 csoport összehasonlításához kétoldali nemparametrikus 

Mann–Whitney U tesztet használtunk. A statisztikai analíziseket StatSoft (Tulsa, OK, USA) 

Statistica software 7-es verziójával végeztük.  

   

5. Immunfluoreszcens jelölések konfokális mikroszkópos analízise 

 A fluoreszcens immuncitokémiával előhívott gerincvelői metszeteket Olympus 
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FluoView1000 (Olympus Optical, Tokyo, Japan) konfokális mikroszkóppal szekvenciális 

módban készített digitális felvételeken értékeltük ki.  A VGAT (VIAAT)-ot illetve CGRP-t is 

tartalmazó CB1-pozitív axonterminálisok számát a gerincvelő felszíni rétegeiben vizsgáltuk 

három-három állatban. A VGAT-tartalmú boutonok száma/CB1-immunreaktív idegvégződések 

száma illetve a CB1-tartalmú boutonok száma/CGRP-immunreaktív idegvégződések száma 

arányokat minden állatra külön-külön megállapítottuk. A kapott arányokat azonban mint 

minimális értékeket érdemes figyelembe venni, hiszen nem zárható ki, hogy az immunfestés 

(pl. ellenanyag nem megfelelő penetrációja miatt) nem minden esetben érhette el a maximális 

hatékonyságot, a detekciós küszöb alatti festődésű, fals negatív axonterminálisok 

előfordulását eredményezve. Az adatok statisztikai kiértékeléséhez Origin 7 (OriginLab 

Corporation, Northampton, MA, USA) programot használtunk. Az eredményeket átlag ± SD 

formában adtuk meg. 

  

6. Kvantitatív PCR mérések  

 

 Kvantitatív real-time PCR méréseinket Corbett Research Rotor-Gene 3000 műszerrel 

(Sydney, Ausztrália) végeztük, négy vad típusú és öt NAPE-PLD KO 56 napos hím egérből 

származó cDNS mintán. A vizsgált gének expresszióját a következő, Primer3 program 

segítségével tervezett, 100-150 bázispár hosszú amplikonokhoz szükséges primerpárok 

felhasználásával mértük: TRPV1 forward primer, 5’-TAC TAT CGG CCT GTG GAA GG; 

reverse primer, 5’-TCG CCT CTG CAG GAA ATA CT; TRPV2 forward primer, 5’-CTT TTC 

GGC TTT GCT GTA G; reverse primer, 5’-ATA TGG GAC TGG CTC CTC CT; TRPV3 

forward primer, 5’-TGA CTT CCT CAT GCA CAA GC; reverse primer, 5’-ACC TGT CCA 

GGA TGT CGT TC; TRPV4 forward primer, 5’-CGG ACC ACA GTG GAC TAC CT; 

reverse primer, 5’-TCA CTC CAG GGC ATT TCT TC; β-aktin forward primer, 5’-TGT TAC 

CAA CTG GGA CGA CA; reverse primer, 5’-GGG GTG TTG AAG GTC TCA AA. A 

reakcióelegy az alábbiakat tartalmazta: cDNA (0,5 μl), DyNAmo HS SYBR Green qPCR 

master mix (10 μl; Finnzymes, Espoo, Finnország),  forward primer (2 μl; 10 pmol/μl), 

reverse primer (2 μl; 10 pmol/μl) és desztillált víz (5,5 μl). A PCR protokoll a következő volt: 

95oC 15 perc; 95oC 15 sec, 60oC 15 sec, 72oC 15 sec (TRPV2 és TRPV4: 30 ciklus; TRPV3: 

35 ciklus; TRPV1: 40 ciklus); 72oC 1 perc. Negatív kontroll-méréseinkben reverz 

transzkriptázt nem tartalmazó mintát és desztillált vizet használtunk. Minden mintát minden 

vizsgált génre legalább három párhuzamos mérésben vizsgáltunk, a reakciók specificitását 
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minden kísérletben minden minta esetében az olvadási görbe analízisével igazoltuk. Az 

amplifikált fragmentumok hosszát gél-elektroforézissel ellenőriztük. 

 Az eredmények kiértékelésében minimum három párhuzamos mérés átlagértékét 

vettük figyelembe, a kísérletek közötti és a kísérleteken belüli variációs koefficiens értékek 

minden gén esetében 1% alatt maradtak. A vizsgált gének expressziós szintjére kapott 

értékeket egy, a vizsgálni kívánt génekkel azonos kísérletben mért független háztartási gén, a 

β-aktin expressziós értékére normalizáltuk. A vad típusú és NAPE-PLD KO kísérleti csoport 

közötti génexpressziós különbségeket a Pfaffl reakció-hatékonyságra korrigált modelljével 

határoztuk meg (részletesen lásd Ludányi és mtsai, 2008; Pfaffl, 2001, 2002). Az eredmények 

statisztikai analíziséhez kétoldali nemparametrikus Mann–Whitney U tesztet használtunk, a 

StatSoft Statistica program 7-es verziójának (Tulsa, OK, USA) segítségével. A csoportok 

közötti génexpressziós különbséget p<0,05 esetén tekintettük szignifikánsnak. Az adatokat 

átlagos expressziós arány ± SEM formában ábrázoltuk. Az oszlopdiagram elkészítéséhez 

Origin 7 programot (OriginLab Corporation, Northampton, MA) használtunk.  

7. Viselkedési vizsgálatok 

Az mGluR5-DGL-α-CB1 jelátviteli útvonal gerincvelői létezését in vivo a stressz-

indukált fájdalomcsökkenés állatmodelljében Andrea Hohmann kutatócsoportjával 

kollaborációban igazoltuk, akinek laboratóriumában Laura Gregg végezte a kísérleteket. 

Külföldi együttműködő partnereink az állatok kísérleti felhasználásakor a University of 

Georgia etikai bizottsága és a International Association for the Study of Pain (Zimmermann, 

1983) előírásait követték. A viselkedési kísérleteket 154 felnőtt hím Sprague-Dawley 

patkányon végezték. A kísérleteket öt-hét nappal megelőzően intraperitoneális nátrium-

pentobarbitál és ketamin keverékével (25 mg/kg illetve 40 mg/kg) mély narkózisban tartott 

Wistar patkányokban intratekális katétert helyeztek el a lumbáris szakasz mellett (Yaksh és 

Rudy, 1976; Hohmann és mtsai, 1998). Azokat az állatokat, amelyek a katéterezést követően 

abnormális motoros működés jeleit mutatták, kizárták a további kísérletekből. A 

fájdalomérzékelést termonociceptív farokvisszahúzásos tesztben (tail-flick test; D'Amour, 

1941) a latencia értékével mérték, amelynek egyéni alapértékét minden egyedre 

megállapították a farmakológiai anyagok (lásd részletesen Nyilas és mtsai, 2009; metodikai 

fejezet) hozzáadása előtt, melyek mibenléte a kísérletet végző számára nem volt ismert. A 

farmakonokat 60% dimetil-szulfoxidban (DMSO-ban) oldották; sem a vivőanyagnak sem az 

alkalmazott koncentrációban adott hatóanyagoknak önmagában nem volt hatása a bazális 
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fájdalmi küszöbre. A minden esetben 10 µl-es végtérfogatban adott anyagok Hamilton-

fecskendővel történő intratekális adagolása után a latenciát újra mérték, hogy ellenőrizzék a 

fájdalomérzékelési küszöb esetleges megváltozását. A fájdalomcsillapítást kiváltó 

stresszreakciót (footshock stress; Hohmann et al., 2005; Suplita et al. 2005, 2006, 2008) a 

hátsó lábon alkalmazott 3 perces elektromos stimulussal (0,9 mA) váltották ki, amely előtt 5 

perccel adták az egyes agonistákat, antagonistákat vagy enziminhibitorokat. A sokk után 40 

percen keresztül, 2 percenként követték a latencia változását a farokvisszahúzásos tesztben, 

minden egymást követő két mérést átlagoltak. A katéter tényleges pozicióját a farmakológiai 

kísérlet befejezése után fast green dye injektálásával post hoc analízissel minden állatban 

ellenőrizték. Amennyiben a katéterpozició nem volt megfelelő vagy szöveti károsodást volt 

tapasztalható, a mérést a továbbiakban nem vették figyelembe. A kapott adatokat ismételt 

mérésekre alkalmazott Analysis of Variance (ANOVA) módszerrel analizálták. A post hoc 

összehasonlításokhoz Fisher-féle védett legkisebb négyzetes különbségek módszerét (Fisher’s 

Protected Least-Squares Difference; LSD) alkalmazták, P < 0,05 értékeket tekintették 

statisztikailag szignifikánsnak. 

 A hátsó szarvi inhibitoros axonterminálisokon elhelyezkedő CB1 receptorok szerepét a 

másodlagos hiperalgézia jelenségében svájci együttműködő kutatótársaink, Hanns Ullrich 

Zeilhofer és munkacsoportja tanulmányozta in vivo. A mechanikai fájdalomérzékelést mérő 

viselkedési teszteket 49-56 napos C57BL/6 vad típusú (n=30), CB1 génkiütött és vad típusú 

testvér (n=9-9; Marsicano és mtsai, 2002), a primer nociceptorokra specifikus sns-CB1 KO és 

floxolt testvérpár (n=5-5; Agarwal és mtsai, 2007) valamint a CB1 receptort a hátsó szarv 

gátló interneuronjaiban nem tartalmazó ptf1a-CB1 KO és floxolt testvérpár (n=11 illetve 7; 

Kawaguchi és mtsai, 2002) egereken végezték a Veterinäramt des Kantons Zurich (92/2007) 

engedélyével.  A kísérlet elején megállapították az egy napon keresztül a tesztelő ketrechez 

szoktatott állatok bazális láb-visszahúzási küszöbét (paw withdrawal threshold) 

elektronikusan kontrollált von-Frey filamentumokkal (IITC, Woodland Hills, CA, USA) 

történő mechanikai stimulálás hatására. A másodlagos hiperalgézia kiváltásához 30 μg 10% 

etanolban, 10% Tween-80-ban és 80% mesterséges cerebrospinális folyadékban oldott 

kapszaicint 10 μl végtérfogatban szubkután injektáltak az állatok bal hátsó lábának talpába. 

Ezt 2 órán keresztül 20 perces intervallumokban a mechanikai láb-visszahúzási küszöbök 

meghatározása, majd a 10% DMSO-ban oldott, 5 μl végtérfogatban injektált farmakonok 

gyenge izoflurán altatásban, Hamilton-fecskendővel történő intratekális (i.t.) beadása követte 

a gerinccsatorna lumbáris szakaszára (Reinold és mtsai, 2005). A láb-visszahúzási küszöböt az 

i.t. injekciót követő újabb 2 órán keresztül tesztelték. Minden egyes időpontban legalább 



 48

három független mérést végeztek. A kísérletet végző nem ismerte sem a kezelés mibenlétét, 

sem a kísérleti állat genotípusát. A másodlagos hiperalgézia időbeli lefutását bemutató 

eredmények megadása átlag ± SEM formában történt. A különböző kezelésen átesett 

csoportok görbe alatti területének a kizárólag vivőanyaggal kezelt kontrollokkal való 

összehasonlítása egyutas ANOVA-val, majd az azt követő Bonferroni post hoc teszt 

alkalmazásával történt, a P ≤ 0,05 értéket tekintettek statisztikailag szignifikánsnak. 

 

8. In vitro elektrofiziológia 

 

 A gerincvelői hátsó szarv GABA/glicin-tartamú idegvégződésein jelen lévő CB1 

receptor gátló hatását a fájdalmat közvetítő serkentő neuronokra érkező inhibitoros 

szinaptikus működésekre ugyancsak Hanns Ullrich Zeilhofer kutatócsoportjának munkatársai  

segítségével igazoltuk. Az in vitro méréseket 10-20 napos C57BL/6J egerekből származó, 

250-300 μm vastag, transzverz lumbáris gerincvelői szeleteken végezték (Ahmadi és mtsai, 

2002), a szöveti előkészítés a Veterinäramt des Kantons Zurich (37/2007) irányelvei szerint 

történt. A hátsó szarv felszíni rétegeiben elhelyezkedő neuronok posztszinaptikus áram-

válaszait whole-cell patch-clamp módban, 25 oC-on, infravörös DIC kamera segítségével 

vezettek el. A szeleteket tartalmazó kamrán folyamatosan átáramló, 95% O2 / 5% CO2 

elegyével buborékoltatott extracelluláris folyadék a következőket tartalmazta (mM-ban): 120 

NaCl, 5 Na-HEPES, 26 NaHCO3, 1,25 NaH2PO4, 2,5 KCl, 2 CaCl2, 1 MgCl2, 10 glükóz (pH 

7,3). Az elvezető pipetta intracelluláris oldatának összetevői (mM-ban): 130 K-glükonát, 20 

KCl, 2 MgCl2, 0,05 EGTA, 3 Na-ATP, 0,1 Na-GTP, 10 Na-HEPES (pH 7,3) valamint a 

feszültségfüggő Na-csatornákat blokkoló 5 QX-314 volt. A spontán gátló posztszinaptikus 

áramok (IPSC-k) vizsgálata során a sejtek membránpotenciálját -80 mV-on tartották. A 

csoportonként n=7-13 idegsejtből elvezetett posztszinaptikus válaszok ábrázolása átlag ± 

SEM formában történt.  
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EREDMÉNYEK 
 

I. A fájdalomérzékelés endokannabinoid szabályozásának molekuláris alapjai a 

gerincvelő hátsó szarvában 

 

I/1. A DGL-α enzim és a CB1 receptor expressziója és fehérjeszintű eloszlása a 

gerincvelőben 

 
 A gerincvelői 2-AG-szintézis vizsgálatának első lépéseként a 2-AG biogenezis fő 

enzimét, a DGL-α-t (Bisogno és mtsai, 2003) kifejező sejtek eloszlását tanulmányoztuk, a  

DGL-α mRNS in situ hibridizációs módszerrel történő kimutatásának segítségével. A 

hibridizációt digoxigeninnel jelölt, a DGL-α kódoló szekvencia 1169 bázispárja ellen tervezett 

ribopróbákkal szabadon úszó egér gerincvelő-metszeteken végeztük, és nem radioaktív 

módszerrel, alkalikus foszfatáz-alapú színreakcióval tettük láthatóvá.  

 Eredményeink szerint a DGL-α mRNS-e széleskörűen expresszálódik a gerincvelői 

szürkeállomány teljes átmetszetében elszórtan elhelyezkedő lokális sejtekben (21. ábra, A). A 

kontroll próbával végzett kísérletek ugyanakkor nem mutattak szignifikáns jelölődést (21. 

ábra, B). A gerincvelő hátsó szarvában lévő neuronok változó mennyiségben fejezik ki a 

DGL-α-t (21. ábra, C és D) és a gerincvelő intermedier zónájában is nagy számban találhatók 

a 2-AG-t előállító enzimet expresszáló sejtek. Érdekes módon, a legmagasabb szintű 

expressziót a mellső szarvban elhelyezkedő óriás, feltételezhetően gerincvelői motoneuronok 

mutatták (21. ábra, A).  
 
 
21. ábra: A gerincvelő hátsó szarvi neuronjai 
nagy mennyiségben fejezik ki a DGL-α mRNS-
ét. (A) A DGL-α ellen tervezett ribopróbával 
végzett in situ hibridizáció a DGL-α mRNS-ét 
magas szinten expresszáló idegsejtek 
széleskörű elterjedését mutatja. (B) Ezzel 
szemben, a komplementer mRNS-szekvencia 
ellen tervezett negatív kontroll próbával végzett 
festés nem adott jelölést, bizonyítva a reakció 
specifikusságát. (C és D) A gerincvelői hátsó 
szarv DGL-α-t kifejező sejtjei nagyobb 
nagyításon. (Az A-n és C-n látható bekeretezett 
terület van kinagyítva a D-n.) Az egyes 
sejtekben a DGL-α mRNS expressziós szintje 
alacsony és magas között változik (D), 
ugyanakkor nem figyelhető meg a különböző 
expressziós szintek egyértelmű réteg-specifikus 
mintázata (C). Skálák: 100 μm (A és B), 50 μm 
(C), 10 μm (D) (Nyilas és mtsai, 2009). 
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Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a DGL-α-t kifejező sejtek kapott mintázata egy 

minimum-becslésnek tekinthető, hiszen az in situ hibridizáció során a nem specifikus jelölés 

elkerülésének érdekében alkalmazott szigorú körülmények miatt előfordulhat, hogy a reakció 

alacsony expressziós szint kimutatására érzéketlenné válik.  

 Előző kísérleteinkből kiderült, hogy lokális gerincvelői sejtek termelik a DGL-α 

mRNS-ét. Ahhoz azonban, hogy megtudjuk, vajon az átíródott fehérje a neuronok mely 

részébe transzportálódik illetve mely gerincvelői rétegekben dúsul fel, az enzimet lokalizáló 

immuncitokémiai reakciók voltak segítségünkre. A DGL-α fehérje gerincvelői eloszlásának 

felderítéséhez az enzim két különböző epitopja ellen, két különböző állatfajban termeltetett 

(nyúlból származó „INT” és tengerimalacból nyert „C-42” jelű) ellenanyagot használtunk, a 

reakciót DAB-csapadékkal vizualizáltuk.  

 Mindkét ellenanyaggal végzett festés (a 22. ábrán az „INT” látható) a gerincvelő 

szürkeállományának egészére kiterjedő, pontozott DGL-α-immunjelölést adott az egérből 

származó gerincvelő-metszeteken, a legnagyobb sűrűségben a hátsó szarv felszíni rétegeiben, 

a primer érzőafferensek központi végződési területén (22. ábra, A, C és I). A jellegzetes 

pontozott immunjel mellett a mellső szarvban elszórtan sejttestek is mutattak DGL-α 

immunreaktivitást (22. ábra, A). Mivel jelenleg nem áll rendelkezésre DGL-α génkiütött állat, 

a  primer ellenanyag specificitását hozzá adott blokkolópeptiddel (azzal a DGL-α-szakasszal, 

ami ellen az ellenanyagot termeltették) történő inkubálással ellenőriztük, amit követően nem 

kaptunk immunjelet, ami arra utal, hogy az ellenanyag specifikusan az epitopot ismeri fel, 

nem ad aspecifikus háttérfestést (22. ábra, B és D).  

 A 2-AG-t előállító DGL-α jellegzetes festődési mintázatának megismerése után arra 

voltunk kíváncsiak, hogyan viszonyul a DGL-α enzim jellegzetes, a fájdalominformáció 

feldolgozásában kulcsfontosságú hátsó szarv-beli eloszlása a 2-AG endogén molekuláris 

céleleme, a CB1 kannabinoid receptor gerincvelői elhelyezkedéséhez. 

 Nagy érzékenységű, más laboratórium által is tesztelt (Fukudome és mtsai, 2004) CB1-

ellenanyaggal végzett peroxidáz-alapú (DAB) immunfestés fénymikroszkópos analízise a CB1 

kannabinoid receptor DGL-α-hoz nagyon hasonló eloszlására derített fényt a dorzális egér-

gerincvelőben (22. ábra, E, G és J). A legerőteljesebb CB1-immunreaktivitás a hátsó szarv 

felszíni rétegeiben mutatkozott, ahol a receptor-fehérje akkumulációja nagyobb nagyításon 

nagy sűrűségű pontozottságban mutatkozik meg (22. ábra, J). A szuperficiális rétegeken kívül 

erőteljesen festődést mutatott a funiculus dorsolateralis, amely fehérállomány-kötegben 

interszegmentális összeköttetések, felszálló projekciós pályák és leszálló modulátoros 

rendszerek axonjai futnak (22. ábra, E és G) valamint a X. réteg (a canalis centralis körül) is, 
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ahol a zsigerekből szenzoros információt szállító afferensek végződnek (22. ábra, E). A CB1-

ellenanyag specificitását a CB1-génkiütött (CB1 -/-) állatokból származó gerincvelői 

metszetek festődésének hiánya jelzi (22. ábra, F és H).  

 

22. ábra: A DGL-α és a CB1 fehérje nagy sűrűsége az egér gerincvelő hátsó szarvában. (A és C) Az „INT” 
ellenanyaggal végzett DGL-α immunreakcióról készült fénymikroszkópos képek. A legnagyobb denzitású 
immunjel a felszíni rétegekben figyelhető meg. Ezen kívül számos immunpozitív sejttest látszik az elülső 
szarvban. (B és D) Az ellenanyag specifikusságát az immunjel hiánya jelzi az ellenanyag blokkolópeptidjének 
jelenlétében (+BP) végzett reakciónál. (E és G) Vad típusú (CB1 +/+) egér gerincvelőn végzett, CB1 receptort 
kimutató immunfestés a legerősebb jelet a hátsó szarvban adta. Nagy sűrűségű immunjel figyelhető meg a 
gerincvelői hátsó szarv felszíni rétegeiben és a canalis centralis körül található X. rétegben, a szomatikus és 
viscerális fájdalomérző axonok végződési területein. (F és H) Az ellenanyag specificitásáról a CB1 génkiütött 
állatból származó (CB1 -/- ) metszet festődésének hiánya tanúskodik. (I és J) Nagyobb nagyításon egy 
nagysűrűségű, pontszerű jelölés látszik mind (I) a DGL-α mind a (J) CB1 immunfestéssel a felszíni rétegekben, a 
két fehérje egy-egy speciális szubcelluláris kompartmentumban történő felhalmozódására utalva. Skálák: 200 
μm (A, B, E és F), 100 μm (C, D, G és H), 20 μm (I és J) (Nyilas és mtsai, 2009). 
 
 A DGL-α enzimet és a CB1 receptort kimutató immunfestések alapján tehát 

bebizonyosodott, hogy a 2-AG szintézisét végző és az idegsejtek működését befolyásoló 

hatását közvetítő molekuláris elemek megtalálhatók a gerincvelőben, és azon belül is a 

legnagyobb sűrűségben a hátsó szarvban, a primer fájdalomérző axonok végződési területén 
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vannak jelen. 

 

I/2. A DGL-α enzim posztszinaptikusan helyezkedik el, míg a CB1 receptor 

preszinaptikusan lokalizált az egér-gerincvelő hátsó szarvában, és mindkettő 

megtalálható a primer nociceptív szinapszisokban 

 

 Annak meghatározásához, hogy vajon milyen szubcelluláris kompartmentumok 

feleltethetők meg a fénymikroszkópos szinten megfigyelt, jellegzetes pontozottságot mutató 

DGL-α illetve CB1 DAB-jelölésnek, az immuncitokémiai módszerrel megfestett gerincvelői 

metszetek hátsó szarvi I-III. rétegét részletes elektronmikroszkópos analízisnek vetettük alá.  

 A DGL-α peroxidáz-alapú immunfestésének nagy felbontású elektronmikroszkópos 

vizsgálata az enzim sejten belüli elhelyezkedését jelző diffúzibilis DAB-csapadék 

dendrittüske-fejekben (23. ábra, A és C) valamint kisméretű dendritekben (23. ábra, D) 

történő felhalmozódását mutatta ki. A DGL-α-t tartalmazó posztszinaptikus elemekre 

jellemzően DGL-α-immunnegatív serkentő idegvégződések adtak aszimmetrikus 

szinapszisokat (23. ábra, A), köztük morfológiai jellemzőik alapján nem mielinizált C- illetve 

gyengén mielinizált Aδ-rostok idegvégződéseinek megfeleltethető I-es (23. ábra, C) illetve II-

es (23. ábra, D) típusú szinaptikus glomerulusok (Ribeiro-da-Silva és Coimbra, 1982) 

központi terminálisai is.  

 Eredményeink megerősítéseként elektronmikroszkópos-szintű immuncitokémiai 

vizsgálatainkat ezután ezüst-intenzifikált immunarany-jelöléssel, egy, a DGL-α fehérje 

szubcelluláris pozíciójának még pontosabb meghatározására alkalmas módszerrel is 

megismételtük. Ahogy az a 23. ábra B, E és F részén látható, a DGL-α-t megjelenítő 

aranyszemcsék aszimmetrikus szinapszisokat adó, kis méretű serkentő boutonoktól valamint 

mindkét típusú szinaptikus glomerulus központi axonterminálisától posztszinaptikusan, 

dendrittüske-fejekben és dendritekben akkumulálódnak a hátsó szarv felszíni rétegeiben. Jól 

megfigyelhető, hogy az immunarany-szemcsék, a transzmembrán DGL-α fehérje epitop 

intracelluláris pozíciójának megfelelően, mindig belülről kapcsolódnak a posztszinaptikus 

profilok plazmamembránjához, és a posztszinaptikus denzitás mellett, jellegzetes 

periszinaptikus pozícióban helyezkednek el (23. ábra, B, E és F). 
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23. ábra: A DGL-α jelen van a primer nociceptív idegvégződésektől posztszinaptikusan megtalálható 
dendrittörzsekben és dendrittüske-fejekben az egér hátsó szarvának felszíni rétegeiben. (A, C és D) A DGL-α 
immunfestésről készített nagy nagyítású elektron mikroszkópos felvételeken jól látszik, hogy az 
immunperoxidáz-reakció elektrondenz végterméke (DAB; kettős nyilak jelölik) által láthatóvá tett DGL-α 
posztszinaptikusan helyezkedik el a dendrittüske-fejekben (s) és a dendrittörzsekben (d). Ezeken a  DGL-α-
tartalmú tüskéken és dendritágakon aszimmetrikus szinapszisokat (nyílhegyek) formáló  DGL-α-negatív 
peptiderg egyszerű boutonok (A), I-es típusú szinaptikus glomerulusok centrális terminálisai (nociceptív C-
rostok végződései, a C-n), és II-es típusú szinaptikus glomerulusok centrális terminálisai (nociceptív Aδ-rostok 
végződései a D-n) végződnek. Jól megfigyelhető a (C) kisméretű, fogazott szélű I-es típusú centrális terminális 
sötét axoplazmája, szorosan egymás mellett elhelyezkedő, változó méretű körátmetszetű szinaptikus 
hólyagocskák, a mitokondriumok hiányát és a neuropeptideket tartalmazó dense-core vezikulumok (nyilak), és a 
(D) világos, nagyobb méretű II-es típusú bouton normál kontúrja, a lazán előforduló, azonos méretű szinaptikus 
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hólyagocskák, a számos mitokondrium és a központi terminális mellett elhelyezkedő idegvégződések (t). (B, E 
és F) Beágyazást megelőző immunarany-jelölés a DGL-α jelenlétét mutatja a dendrittüske-fejek és 
dendrittörzsek plazmamembránjában. Nagyfelbontású elektronmikroszkópos képeken kis boutonoktól (b, a B-n), 
és fájdalomérző C- illetve Aδ-rostok végződéseinek megfelelő I-es (E) illetve II-es (F) típusú szinaptikus 
glomerulusoktól poszszinaptikusan található dendrittörzsek (d) és dendrittüskék (s) látszanak. A DGL-α precíz 
szubcelluláris elhelyezkedését mutató aranyszemcsék (vékony nyilak), a DGL-α fehérje ellenanyag által 
felismert epitópjának feltételezett pozíciójának megfelelően, a plazmamembrán belső felszínéhez közel voltak 
találhatók. A nyílhegyek szinaptikus kapcsolatokat, míg a vastag nyilak dense-core vezikulumokat jelölnek. 
Skála: 0,1 μm (Nyilas és mtsai, 2009). 
 

 A 2-AG receptora, a CB1 kannabinoid receptor ultrastrukturális valamint celluláris 

gerincvelői elhelyezkedése máig nem teljes körűen tisztázott (Hohmann és Herkenham, 1998; 

Farquhar-Smith és mtsai, 2000; Salio és mtsai, 2002; Agarwal és mtsai, 2007).  

Kísérleteinkben ezért egy nagyon szenzitív, második generációs, CB1-génkiütött állaton több 

laboratórium valamint saját magunk által is ellenőrzött specificitású (Fukudome és mtsai, 

2004; 24. ábra, E és F) CB1-ellenanyaggal fogtunk a 2-AG-jelátvitelben kulcsfontosságú CB1 

receptor pontos szubcelluláris lokalizációjának meghatározásához.  

 A gerincvelői metszeteken végzett, CB1 kimutatását célzó peroxidáz-alapú 

immuncitokémiát követő elektronmikroszkópos vizsgálat a CB1 receptort jelölő DAB 

preszinaptikus, nagyrészt aszimmetrikus szinapszisokat formáló, serkentő idegvégződések-

beli akkumulációjára derített fényt a hátsó szarv felszíni rétegeiben (24. ábra, A, B, E és F). A 

preszinaptikus CB1-immunjel egy része a morfológiai kritériumok (Ribeiro-da-Silva és 

Coimbra, 1984; lásd még: bevezetés) alapján I-es (24. ábra, E) illetve II-es típusú (24. ábra, F) 

szinaptikus glomerulusok központi terminálisaiban volt megtalálható.  

 Ezen eredmények megerősítéseként, immunarany-technikával is sikerült kimutatni a 

CB1 kannabinoid receptor preszinaptikus elhelyezkedését az aszimmetrikus szinapszisokat 

adó serkentő axonterminálisokon (24. ábra, C és D), köztük a primer szenzoros afferensek 

centrális végződésein (24. ábra, G és H). A nagy nagyítású elektronmikroszkópos felvételeken 

jól látszik, hogy a CB1 precíz elhelyezkedését mutató aranyszemcsék a receptor pozíciójának 

és az ellenanyaghoz használt epitopnak megfelelően a boutonok plazmamembránjának belső 

oldalához érintkezve, legtöbbször a DGL-α-hoz hasonló jellegzetes periszinaptikus 

pozícióban (az aktív zóna közelében) találhatóak (24. ábra, C, D, G és H).  
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24. ábra: A CB1 receptorok preszinaptikusan helyezkednek el az egér-gerincvelő hátsó szarvának felszíni 
rétegeiben. (A, B, E és F) Nagy nagyítású elektronmikroszkópos ábrák bizonyítják a DAB-csapadék által 
láthatóvá tett CB1 receptorok jelenlétét aszimmetrikus szinapszisokat (nyílhegyek) formáló serkentő 
axonterminálisokban, az egér gerincvelő hátsó szarvában. Kis boutonok (b+ és b, az A-n és B-n) és (E) peptiderg 
C-rostnak (a dense-core vezikulumokat nyilak jelzik) illetve (F) Aδ-rostok végződésének megfeleltethető 
szinaptikus glomerulusok erős CB1-immunreaktivitást mutatnak. (A) A „b-” egy immunnegatív idegvégződést 
jelöl. (C, D, G és H) Beágyazás előtti immunarany CB1-jelölés a receptor (nyíl) preszinaptikus elhelyezkedését 
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mutatja kisméretű serkentő terminálisok plazmamembránjában (b, b1 és b2 a C-n és D-n) és fájdalomérző C- (a 
G-n) és Aδ-rostok (a H-n) végződéseiben. Jelölések: „s, s1 és s2” kisméretű boutonokkal és glomeruláris 
terminálisokkal szinaptikus kontaktusban lévő dendrittüskék, „d” dendrit, „t” idegvégződés a glomerularis 
terminalisok mellett. Skálák: 0,1 μm (Nyilas és mtsai, 2009). 
 

I/3. A DGL-α és a CB1 kannabinoid receptor megtalálható a patkány gerincvelő hátsó 

szarvában, a primer fájdalomérző rostok centrális szinapszisainak két ellentétes oldalán 

 

 Eddig tárgyalt kísérleteinket egér gerincvelő-metszeteken végeztük, elsősorban a 

genetikailag módosított egértörzsek elérhetősége miatt. Mivel azonban a kísérleti patkány 

alkalmasabb a továbbiakban tervezett, a 2-AG jelátviteli rendszer farmakológiai 

befolyásolását követő in vivo viselkedési kísérletek elvégzésére, a 2-AG útvonal fő 

molekuláris komponenseinek lokalizációjára irányuló vizsgálatainkat patkány gerincvelői 

metszeteken is megismételtük. 

 A patkány-gerincvelő metszeteken végzett peroxidáz-alapú immuncitokémiai 

jelöléseink alapján a DGL-α az egérben végzett lokalizáció eredményével teljesen megegyező 

módon besűrűsödik a hátsó szarv felszíni rétegeiben (25. ábra, A), míg a CB1 a dorzális 

gerincvelő I-es és IIi rétegén kívül a funiculus dorsolateralis-ban fordul elő a legnagyobb 

mennyiségben (25. ábra, B). A hátsó szarv I-III. rétegén végzett elektronmikroszkópos 

vizsgálatok patkányban is megerősítették a két fehérje egérben feltérképezett ultrastrukturális 

elhelyezkedését. A DGL-α-t jelölő DAB-csapadék dendritekben és dendrittüske fejekben 

halmozódott fel (25. ábra, C és D), és mind a C-rostoknak megfelelő I-es típusú (25. ábra, C), 

mind az Aδ-axonvégződéseket jellemző II-es típusú (25. ábra, D) szinaptikus glomerulusok 

centrális terminálisaitól posztszinaptikusan megtalálható volt nagy mennyiségben. A CB1-et 

megjelenítő reakció-végtermék pedig preszinaptikusan akkumulálódott az egyszerű, sokszor 

dense core vezikulumokat is tartalmazó serkentő terminálisokban (25. ábra, E1, E2 és F) 

valamint mindkét típusú primer szenzoros afferens idegvégződésében (25. ábra, F és G). 
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25. ábra: (A,B) Peroxidáz-alapú immuncitokémiai jelölésről készült fénymikroszkópos felvételek nagy sűrűségű 
„INT” DGL-α-immunreaktivitást (A) és erős CB1-immunjelölést (B) mutatnak a patkány-gerincvelő hátsó 
szarvában. (C,D) A DGL-α-immunfestés nagy felbontású elektronmikroszkópos analízise a DGL-α 
periszinaptikus elhelyezkedését tárta fel dendrittüske-fejekben (s1, s2) és dendrittüskékben (d1, d2, d3), ahogy 
azt az immunperoxidáz-reakció elektrondenz végterméke (DAB, dupla nyílhegyek jelölik) mutatja a patkány-
gerincvelő hátsó szarvában. Ezek a posztszinaptikus profilok DGL-α-immunnegatív I-es típusú szinaptikus 
glomerulusoktól (C-fájdalomérző terminálistól a C-n) és II -es típusú szinaptikus glomerulusoktól (Aδ-
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nociceptív végződéstől a D-n) kapnak beidegzést (az aszimmetrikus szinapszisokat nyílfejek jelölik). (E1-G) A 
CB1 fehérjét megjelenítő immunperoxidáz festésről készült elektronmikroszkópos felvételek a receptor 
preszinaptikus elhelyezkedését mutatják (a DAB-csapadékot kettős nyílhegyek jelölik) aszimmetrikus, serkentő 
szinapszisokat (nyílhegyek) formáló, kis méretű idegvégződésekben (b1 és b2 a E1-E2-n, továbbá b az F-en), és 
C- (I-es típusú szinaptikus glomerulus az F-en, a dense core vezikulumokra nyilak mutatnak) valamint Aδ-
fájdalomérző rostok (II-es típusú szinaptikus glomerulus a G-n, a ‘t’ egy szomszédos axonterminálist jelöl) 
végződéseiben a dorzális patkány-gerincvelőben. Skálák: A-B, 100 μm; C-F, 0,1 μm (Nyilas és mtsai, 2009). 
 
 
I/4. A CB1 receptor megtalálható a centrális peptiderg primer nociceptiv idegvégződések 

jelentős részében  

 

 Annak további igazolására, hogy a CB1 kannabinoid receptor jelen van 

preszinaptikusan a primer fájdalomérző rostok központi szinapszisaiban, továbbá, hogy 

kvantifikáljuk, a kalcitonin génnel rokon fehérjét (CGRP, calcitonin gene-related peptide), 

tartalmazó primer afferens terminálisok hány százaléka tartalmazza a receptort illetve a CB1-

gyel rendelkező boutonok mekkora hányada tartozik a ganglion spinale-kban elhelyezkedő, 

neuropeptideket is ürítő primer szenzoros idegsejtekhez, CGRP-CB1 kettős fluoreszcens 

immunfestés konfokális mikroszkópos analízisét végeztük el egér gerincvelői metszeteken 

(26. ábra, A, B).  

 

 
26. ábra: A CB1 kannabinoid receptor megtalálható a CGRP-immunreaktivitást mutató, neuropeptid-tartalmú, 
nem mielinizált primer afferensekben (C-rostokban). (A) Kis és (B) nagy nagyítású konfokális mikroszkópos 
képek az egér gerincvelői hátsó szarv I-IIo rétegének CB1 (zöld) és CGRP (piros) kettős immunfluoreszcens 
festéséről. A két fehérje kolokalizációját, mely CB1-tartalmú peptiderg C-rostokra utal, fehér nyílhegyek jelölik. 
Skála: 1 μm. 
 

Eredményeink szerint a 3 egérből származó gerincvelői hátsó szarv felszíni rétegeiben 

vizsgált összesen 384 CGRP-pozitív axonterminális 42,9 ± 6,8 %-a bizonyult CB1-
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immunreaktívnak. Ugyanezen a területen ugyancsak 3 egérből származó gerincvelői 

metszeten leszámolt 391 CB1-immunoreaktív bouton közül pedig 41,56 ± 23,74% 

tartalmazott CGRP-t.  

 

 

I/5. A DGL-α enzim és a 2-AG szintézisútvonalat aktiváló mGluR5 glutamát receptor 

együttesen található az egér-gerincvelő primer fájdalomérző szinapszisainak 

posztszinaptikus oldalán 

 

 Eddigi eredményeink alapján bebizonyosodott, hogy a 2-AG előállításáért felelős 

enzim a fájdalominformáció első átkapcsolódási pontjának, a primer nociceptorok centrális 

szinapszisainak posztszinaptikus oldalán van jelen, ugyanakkor a 2-AG-t érzékelő, és hatását 

közvetítő jelfogó molekula, a CB1 receptor preszinaptikusan helyezkedik el a DGL-α-

immunpozitív dendriteken szinaptizáló primer afferenseken és más terminálisokon. 

 Mivel a gerincvelőbe vetítő primer szenzoros afferensek fő ingerületátvivő-anyaga a 

glutamát (Millan, 1999), valamint az I-es típusú metabotrop glutamát-receptorok 

aktivációjával kiváltott 2-AG-szintézist számos más agyterületen leírták (Robbe és mtsai, 

2002; Jung és mtsai, 2005, 2007; Lafourcade és mtsai, 2007; Uchigashima és mtsai, 2007; 

Drew és mtsai, 2008), következő kísérleteinkben azt a kérdést tettük fel, vajon megvan-e az 

anatómiai alapja egy feltételezhetően fokozott glutamát-ürülés hatására aktiválódó, I-es típusú 

mGluR-mediált 2-AG-termelésnek a dorzális gerincvelőben. 

 Ennek megválaszolásához a DGL-α és az I-es típusú metabotrop glutamát receptorok 

családjába tartozó mGluR5 kolokalizációját vizsgáltuk a gerincvelői hátsó szarv felszíni 

rétegeiben, kettős immunarany-immunperoxidáz (DAB) immunfestéssel, nyúlban termeltetett 

anti-DGL-α illetve tengerimalacból származó anti-mGluR5 ellenanyaggal. 

 Elektronmikroszkópos vizsgálataink azt mutatták, hogy a DGL-α valóban jelen van az 

mGluR5 receptort tartalmazó, C- és Aδ-rostok központi axonterminálisaihoz (I-es és II-es 

típusú szinaptikus glomerulusoktól) aszimmetrikus szinapszissal kapcsolódó dendrittüskéken 

(27. ábra, A1, A2 és B), alátámasztva, hogy a 2-AG-szintézist beindító upstream receptor és a 

kaszkád utolsó enzime egyaránt megtalálható a primer fájdalomérző szinapszisok 

posztszinaptikus oldalán. 
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27. ábra: A DGL-α és az mGluR5 együtt fordul elő a primer fájdalomérző axonterminálisoktól 
posztszinaptikusan. (A1-B) Beágyazás előtti immunperoxidáz-alapú mGluR5-festéssel kombinált immunarany 
DGL-α-jelölés elektronmikroszkópos vizsgálata a gerincvelő hátsó szarvának felszíni rétegeiben, egérben. (A1 és 
A2) Szomszédos metszetekről készült nagyfelbontású elektronmikroszkópos felvételek azt mutatják, hogy a 
DGL-α-t jelölő, ezüsttel megnövelt immunarany részecskék (hosszú nyilak) periszinaptikusan helyezkednek el 
egy, a diffúzibilis reakcióvégtermék, DAB által megjelenített (dupla nyílhegyek) mGluR5-pozitív dendrit (d1) 
plazmamembránjában. A dendrittől preszinaptikusan egy számos aszimmetrikus szinapszist (nyílhegyek) 
formáló I-es típusú szinaptikus glomerulus centrális terminálisa (fájdalomérző C-rost „C”-vel jelölt 
axonvégződése) található. Egy másik mGluR5-pozitív dendritikus profilt csillag jelöl. A kis nyíl dense-core 
vezikulumra mutat. (B) Az aranyszemcsével (nyíl) jelölt DGL-α és a DAB-csapadékkal jelzett mGluR5 
megtalálható egy II-es típusú szinaptikus glomerulust formáló, középen elhelyezkedő Aδ-terminálishoz („Aδ”) 
aszimmetrikus, serkentő szinapszissal (nyílhegyek) kapcsolódó ugyanazon dendritben (d1). Az Aδ-rost egy másik 
mGluR5-pozitív dendrittörzzsel (d2) létesít egy második szinaptikus kontaktust. Egy harmadik, szomszédos 
mGluR5-tartalmú dendritet csillag jelöl. A DAB-csapadék szokatlanul világos festődése a fordított sorrendben 
alkalmazott kettős immuncitokémiai eljárásnak köszönhető (az immunperoxidáz-reakciót követte az 
immunarany-jelölés). Skála: 0,1 μm (Nyilas és mtsai, 2009). 
 
 

I/6. A retrográd 2-AG jelpálya közvetíti az mGluR5-függő stressz-indukálta 

fájdalomcsökkenés jelenségét in vivo  

 

 Eddig tárgyalt eredményeink azt jelzik, hogy a retrográd 2-AG jelátvitel molekuláris 

elemei jelen vannak a primer nociceptív szinapszisokban. Szent-Györgyi Albert elvét követve, 

miszerint a szerkezet és működés „egyazon érme két oldala. Ha a szerkezet nem mond semmit 

nekünk a működésről, az azt jelenti, hogy nem figyeltük meg jól.”, feltettük, hogy anatómiai 

módszerekkel a gerincvelő hátsó szarvában kimutatott, speciális elhelyezkedésű molekuláris 

kaszkád szerepet játszik a fájdalomérzékelés szabályozásában. Ennek bizonyításához azonban 

szükségesnek tartottam az általunk lokalizált molekulák funkcionális jelentőségét vizsgáló, 

alábbiakban bemutatandó kísérleti eredmények dolgozatomba-illesztését is, melyet külföldi 

kollaborátoraink végeztek.  

 Annak megválaszolására, hogy vajon van-e a gerincvelői 2-AG szignalizációnak 

szerepe a fájdalomérzékelés szabályozásában, a stressz-indukált fájdalomcsillapítás (SIA) 

kísérletes állatmodeljének (Hohmann és mtsai, 2005) tanulmányozásához fordultunk, melyről 

korábban bebizonyosodott, hogy hatására 2-AG-felszabadulás mutatható ki a lumbáris 

gerincvelőben (Suplita és mtsai, 2006). Ennek a viselkedési jelenségnek lényege, hogy 
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környezeti stresszorral való expozíciót követően az állatok kevésbé érzékenyek a fájdalmi 

ingerekre. 

A kísérletek azt mutatták, hogy az I-es típusú mGluR-agonista DHPG intratekális 

adminisztrációja idő-függő növekedést okoz a láb elektromos sokkolását (stresszor) követő 

farok-visszahúzási latenciákban (fájdalmi reakció) a csak vivőanyagot kapott kontrollokhoz 

képest (28. ábra, A). Ezzel szemben, az mGluR5 specifikus antagonistája, az MPEP 

erőteljesen csökkenti a láb-sokkolás fájdalomcsillapító hatását és megváltoztatja a stressz-

indukált fájdalomcsillapítás időbeli lefutását (28. ábra, B).  

 
28. ábra: Az I-es típusú mGluR5 receptorok gerincvelői szinten történő aktivációja CB1-függő mechanizmuson 
keresztül növeli a stressz-indukálta fájdalomcsillapítást. (A) Az I-es típusú mGluR agonista DHPG (0,02 illetve 
0,2 μg i.t.) a post-shock tail-flick latenciák a kontroll kezeléshez (csak oldószer adása) viszonyított idő-függő 
növekedését okozza. (B) Az mGluR5 antagonista MPEP (2,3 x 10-4 μg és 0,23 μg i.t.) csökkenti a stressz-
indukálta fájdalomcsillapítást a kontrollhoz képest. Az alacsony koncentrációban (2,3 x 10-5 μg i.t.) alkalmazott 
MPEP önmagában nem befolyásolja a stressz-indukálta fájdalomcsillapítást. +P < 0,05 közepes dózisú MPEP 
versus alacsony dózisú MPEP, ++P < 0,05 magas koncentrációjú MPEP versus kontroll és alacsony dózisú MPEP 
(ANOVA, Fisher’s PLSD post hoc tesztet alkalmaztak a fő hatásokra). (C) Az MPEP (2,3 x 10-5 μg i.t.) és (D) a 
CB1 antagonista rimonabant (10 μg i.t.) blokkolja a stressz-indukálta fájdalomcsillapítás DHPG (0,2 μg i.t.) által 
kiváltott idő-függő növekedését. Az adatok átlag ± SEM formában vannak megadva. Az A-D-n: *P < 0,05 versus 
kontroll, xP < 0,05 versus minden csoport, XP < 0,05 versus antagonistával előkezelt csoport, #P < 0,05 versus 
alacsony dózis, ΦP < 0.05 versus kontroll és alacsony dózis, τP < 0,05 alacsony dózis versus kontroll (ANOVA, 
Greenhouse-Geisser korrekció; n = 8-12 állat csoportonként) (Nyilas és mtsai, 2009). 
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 Az adatok post hoc analízise a stressz-fájdalomcsillapítás csökkenését mutatta ki az 

MPEP magas (0,23 μg i.t.) és közepes (2,3 x 10-4 μg i.t.) koncentrációinál az alacsony 

dózishoz (2,3 x 10-5 μg i.t.) képest (p=0,01 és 0,049). Továbbá, a magas koncentrációban 

alkalmazott MPEP a vivőanyaghoz képest is csökkentette a stressz-indukált 

fájdalomcsillapítást (p=0,02). Az alacsony dózisban alkalmazott MPEP ugyanakkor nem volt 

képes a fájdalomcsillapítás megváltoztatására (p=0,70). Ugyanez az MPEP-koncentráció 

azonban blokkolta a 0,2 μg i.t. DHPG által kiváltott stressz-fájdalomcsillapítás időfüggő 

növekedését (p=0,006; 28. ábra, C).  

 A stressz hatásra kialakuló fájdalomcsillapítás nagyobb mértékű volt a csak DHPG-t 

(0,2 μg i.t.) kapó csoportban, mint azokban az állatokban, akik a DHPG-t MPEP-pel együtt 

kapták (p=0,046). Ezzel szemben, a fájdalomcsillapítás hasonló mértékű volt azokban az 

állatokban, melyek gerincvelője mellé a DHPG-t MPEP-pel együtt injektálták a csak 

vivőanyagot kapó csoportéhoz (p=0,96). A CB1-antagonista rimonabant (10 μg i.t.) ugyancsak 

blokkolta a stressz-fájdalomcsillapítás DHPG által indukált növekedését (p=0,03; 28. ábra, 

D). A stressz-fájdalomcsillapítás mértéke nagyobb volt a kizárólag 0,2 μg i.t. DHPG-vel 

kezelt állatokban, mint azokban, akik a DHPG mellett rimonabantot is kaptak (p=0,04; 28. 

ábra, D). Ezzel szemben, hasonló mértékű fájdalomcsillapítást lehetett megfigyelni a csak 

vivőanyagot illetve a DHPG-t és rimonabantot együtt kapó állatoknál (p=0,20). 

  A DGL jelenleg elérhető leghatékonyabb farmakológiai inhibitora, a THL (Bisogno és 

mtsai, 2003, 2006) i.t. adva ugyancsak csökkentette a stressz-indukált fájdalomcsillapítást a 

vivőanyaggal kezelt csoporthoz képest (p=0,02; 29. ábra, A). Mind a magas (100 μg i.t.; 

p=0,02) mind a közepes (10 μg i.t.; p=0,04) koncentrációban adott THL hasonló mértékben 

okozott csökkenést a láb sokkolását követő farok-visszahúzási latenciákat a vivőanyaggal 

kezelt kontrollhoz képest. Az alacsony koncentrációban (1 μg i.t.) alkalmazott THL nem 

változtatta meg a poszt-sokk latenciákat (p=0,44; 29. ábra, B), azonban képes volt blokkolni a 

stressz-indukált fájdalomcsillapítás DHPG átal okozott növekedését (p<0,0001; 29. ábra, C). 

A fájdalomcsillapítás nagyobb erősségű volt azokban az állatokban, amelyek gerincvelője 

mellé 0,2 μg DHPG-t juttattak, mint azokban a csoportokban, akik vagy 1 μg i.t. THL-lel 

együtt kapták a DHPG-t vagy csak vivőanyagot kaptak (p<0,0001; 29. ábra, C). A THL-lel 

együttesen alkalmazott DHPG nem okozott változást a farok-visszahúzási időkben a 

kontrollhoz képest (p=0,91; 29. ábra, C). 
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29. ábra: Az I-es típusú mGluR receptorok gerincvelői szinten 
történő aktivációja diacilglicerin-lipáz (DGL) aktivációján 
keresztül növeli az endokannabinoidok által közvetített stressz-
indukálta fájdalomcsillapítást. (A) A DGL inhibítor THL (10 
illetve 100 μg i.t.) csökkenti a post-shock tail-flick latenciákat a 
csak oldószert kapó kontrollokhoz képest. +P < 0,05 THL (10 
μg i.t.) versus kontroll, ++P < 0,05 THL (100 μg i.t.) versus 
kontroll (ANOVA, Fisher’s PLSD post hoc teszt; n = 6-15 állat 
/ csoport). (B) THL (1 μg i.t.) nem okoz változást a stressz-
indukált fájdalomcsillapításban. (C) A THL (1 μg i.t.) blokkolta 
az endokannabinoidok által közvetített stressz-
fájdalomcsillapítás DHPG (0,2 μg i.t.) által indukált 
növekedését. Az adatpontok átlag ± SEM formában vannak 
feltüntetve. +++P < 0,001 (ANOVA, Fisher’s PLSD post hoc 
teszt), XXP < 0,01, XP < 0,05 (ANOVA, Greenhouse-Geisser 
korrekció; n = 8 / csoport; Nyilas és mtsai, 2009). 

 

Összességében, ezek a viselkedésfarmakológiai kísérletek azt támasztják alá, hogy az 

mGluR5-DGL-α-CB1 molekuláris útvonal a stressz-indukált fájdalomcsillapítás 

közvetítésében központi szerepet játszik a gerincvelőben.  

 

I/7. A CB1 kannabinoid receptor jelen van preszinaptikusan a gerincvelői hátsó szarv 

felszíni rétegeinek gátló idegvégződésein is 

 

Annak eldöntésére, hogy vajon kizárólag serkentő idegvégződések rendelkeznek-e 

CB1 receptorral vagy az 1-es típusú kannabinoid receptor megtalálható a gerincvelő hátsó 

szarvának gátló axonterminálisain is, kiterjedt elektronmikroszkópos elemzést végeztünk 

gerincvelői sorozatmetszeteken, melyekben a CB1 receptorokat peroxidáz-alapú 
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immunocitokémiai jelöléssel tettük láthatóvá. Az immunreakcióhoz a már korábban említett, 

tengerimalacban termelt CB1-ellenanyagot használtuk, melynek specificitását CB1 KO állatok 

gerincvelői metszetein ellenőriztük. Vizsgálataink azt mutatták, hogy az immunreakció 

végtermékeként keletkező diffúzibilis DAB-csapadék a serkentő axonterminálisok mellett a 

szimmetrikus szinapszisokat formáló, feltételezhetően gátló transzmittereket ürítő 

idegvégződések egy részében is megjelent, arra utalva, hogy az I-es és II-es gerincvelői réteg 

inhibitoros terminálisai is tartalmazhatnak CB1 receptort (30. ábra, A1-A3).  

 
30. ábra: CB1 kannabinoid 
receptor megtalálható a 
gerincvelői hátsó szarv felszíni 
rétegeinek gátló 
idegvégződéseiben. (A1-A3) 
CB1-immunfestésnek alávetett, a 
gerincvelő II-es rétegéből 
származó, egymást követő 
ultravékony metszetekről 
készített nagy nagyítású 
elektronmikroszkópos felvételek 
alapján a CB1 receptorok, 
melyek elhelyezkedését az 

immunperoxidáz-reakció 
elektrondenz végterméke (DAB) 
teszi láthatóvá, jelen vannak a 
gátló idegsejtekre jellemző, 
jellegzetes szimmetrikus 
szinapszist (nyílhegy jelöli) 
formáló idegvégződésben (b), 
amely egy immunreakciót nem 
adó dendrittörzshöz (d) 
kapcsolódik. A csillag 
ugyanazon dendrittörzsre egy 
másik szimmetrikus szinapszist 
adó CB1-negatív boutont jelöl, 
arra utalva, hogy nem mindegyik 

GABA / glicinerg szinapszis hordoz preszinaptikus CB1 receptorokat. (B1-B2) A CB1 receptort kimutató, 
nagyfelbontású, beágyazás előtti immunarany-jelölés szerint az aranyszemcse (nyíl) által megjelenített CB1 
fehérje egy dendritágra (d) szimmetrikus szinapszist (nyílfej) adó axonterminális (b) plazmamembránján, 
preszinaptikusan foglal helyet. (C1-C2) A VIAAT-ot kimutató immunperoxidáz-festés és a  CB1-et megjelenítő, 
beágyazást megelőző immunarany-jelölés együttes alkalmazása megerősíti, hogy a CB1 kannabinoid receptorok 
(nyilak jelölik) valóban megtalálhatók gátló (VIAAT-pozitív) axonterminálisokon (b). Érdemes megfigyelni, 
hogy ebben a reakcióban az ezüsttel történő jelerősítés a DAB-csapadék elhalványulását okozta. A szimmetrikus 
szinapszist nyílhegy jelöli. (D1-D2) A fordított reakcióban, a CB1-elleni immunperoxidáz-festéssel kombinált a 
VIAAT-ot megjelenítő pre-embedding immunarany-jelölés ugyancsak kimutatta a CB1 jelenlétét VIAAT-ot 
tartalmazó (az immunarany-szemcsékre nyilak mutatnak) gátló idegvégződésben (b). Skála: 0,1 μm (Pernía-
Andrade és mtsai, 2009). 
 

 A szimmetrikus szinapszist adó boutonokban jelen levő CB1 kannabinoid receptor 

pontos sejten belüli lokalizációjának meghatározásához az előzőekben használt CB1-

ellenanyaggal történő immunjelölést követő ezüst-intenzifikált immunarany-technikát 

alkalmaztunk. Az immunarany-szemcsék, az immunperoxidáz-festéssel megegyező 
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eredményt adva, számos szimmetrikus szinapszist formáló axonterminálison megtalálhatóak 

voltak, az ellenanyag termeléséhez használt CB1-epitop elhelyezkedésének megfelelően a 

preszinaptikus plazmamembrán belső felszínéhez kapcsolódva (30. ábra, B1-B2), ami további 

bizonyítéka az ellenanyag specificitásának. 

 Annak megerősítésére, hogy ezek a morfológiai karakterizálás alapján gátlónak 

tekintett (szimmetrikus) szinapszisok valóban gátló ingerületátvivő anyagokat tartalmaznak, 

kolokalizációs vizsgálatokat végeztünk a gerincvelői hátsó szarvban. Kísérleteinkben két 

különböző (tengerimalacban illetve kecskében termeltetett) anti-CB1 ellenanyag egyikét és 

egy, a vezikuláris GABA-transzporter (vesicular GABA transporter, VGAT) ellen nyúlban 

termeltetett ellenanyagot használtunk egymást követő (szekvenciális) kettős festéshez, 

melyben az immunarany-jelölést kombináltuk az immunperoxidáz- (DAB-) technikával. 

Mivel a VGAT (McIntire et al., 1997) a GABAerg szinapszisok mellett a glicinerg 

szinapszisokra is jellemző, a vezikulumok neurotranszmitterrel történő feltöltését végző, 

közös vezikuláris transzporter (Chaudry et al., 1998; Wojcik et al., 2006), vezikuláris gátló 

aminósav-transzporternek (vesicular inhibitory amino acid transporter, VIAAT) is nevezik 

(Sagne et al., 1997), a továbbiakban dolgozatomban ezt a nomenklaturát követem. A 

kettősfestéseket követő elektronmikroszkópos analízis azt igazolta, hogy a CB1 kannabinoid 

receptor (mindkét CB1-ellenanyaggal végzett festés szerint) valóban megtalálható a 

dendrittörzsekre jellegzetes szimmetrikus szinapszisokat adó VIAAT-pozitív GABA-

/glycinerg axonterminálisokon (30. ábra C1-D2). 

  

I/8. A CB1 receptorok kisebb szubpopulációja lokalizált a gátló interneuronok 

idegvégződésein  

 

Hogy képet kapjunk arról, a CB1 kannabinoid receptor-pozitív idegvégződések 

mekkora hányada gátló terminális, CB1-VIAAT kettős immunfluoreszcens festést követő 

konfokális mikroszkópos analízist végeztünk (31. ábra). Összesen 641 CB1-pozitív boutont 

vizsgáltunk három egérből származó gerincvelő felszíni rétegeiben, melyek 7.86 ± 2.57%-a 

tartalmazott VIAAT-ot. Mivel azonban köztudott, hogy az immunpozitív terminálisok 

mennyiségét  nagyban befolyásolja a fixálás mértéke, az ellenanyag penetrációja és számos 

más ismeretlen faktor, mint amilyen például az epitop elérhetőségének korlátozása vele 

kölcsönhatásban lévő fehérjék miatt, a kapott kolokalizációs arányszámot egy minimális 

becslésnek kell tekinteni. A CB1 nagyfokú expressziója a ganglion spinale-kban elhelyezkedő 

primer afferensekben (Agarwal és mtsai, 2007) és a receptor előfordulása a C- és Aδ-rostok 
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centrális végződéseiben (Nyilas és mtsai, 2009; lásd előző alfejezetek) alapján feltételezhető, 

hogy CB1-et hordozó profilok nagy részét – a PKCγ-tartalmú lokális serkentő interneuronok 

(Farquhar-Smith és mtsai, 2000) mellett – fájdalomérző axonok adják a gerincvelő hátsó 

szarvában. Nagy érzékenységű ellenanyagokkal kapott eredményeink azonban azt 

bizonyítják, hogy a CB1 kannabinoid receptorok 5-10 %-a gerincvelői GABA-/glycinerg 

szinapszisokban is jelen van preszinaptikusan. 
 
31. ábra: (A1-A3) CB1 
(zöld) és VIAAT (piros) 
kettős immunfluoreszcens 
jelölésről  készített 
konfokális mikroszkópos 
felvételek. A fehér nyilak 
a mind CB1-et, mind 
VIAAT-ot tartalmazó 
idegvégződéseket jelölik. 
Skála: 1 μm. 
 

 

I/9. A GABA-/glicinerg inhibitoros interneuronok ingerületátvitelének CB1 által 

közvetített csillapítása kulcsfontosságú a centrális hiperalgézia kialakulásában  

 

 A gátló terminálisokon elhelyezkedő CB1 receptorok fiziológiai jelentőségére Hanns 

Ullrich Zeilhofer és kutatócsoportjának kísérleti eredményei adtak magyarázatot. Mivel 

azonban az általunk leírt anatómiai eredmény funkcionális aspektusára derítettek fényt, így 

szorosan összefüggenek értekezésem témájával, fontosnak tartottam dolgozatomban való 

leírásukat. 

Külföldi kollaborátoraink ugyanis a CB1 receptor aktivációjának neurotranszmisszióra 

kifejtett hatásait egér transzverz gerincvelői szeleteken vizsgálva azt találták, hogy a felszíni 

(I-II) rétegekben elhelyezkedő, vizuálisan azonosított idegsejtekből mért, 4/perces 

frekvenciájú extracelluláris elektromos mező-ingerléssel kiváltott, GABAA illetve sztrichnin-

szenzitív glicin receptorok által mediált gátló posztszinaptikus áramok (inhibitory 

postsynaptic current,  IPSC) amplitúdója reverzibilisen lecsökkent a CB1/CB2 receptor 

agonista WIN 55,212-2 hatására a kontroll 64,7 ± 3,0% illetve 64,3 ± 3,5%-ára (n = 8 illetve 

13 neuron, P < 0,001), és a hatás kivédhető volt a CB1 receptor antagonista/inverz agonista 

AM 251-gyel (32. ábra A, B), bizonyítva, hogy a nagyfelbontású anatómiai módszerekkel a 

gerincvelő hátsó szarvának gátló idegvégződésein lokalizált CB1 receptorok valóban jelen 

vannak az inhibitoros szinapszisokban és gátolják azok működését.  
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32. ábra: A CB1 receptor activáció hatásai a gerincvelő hátsó szarvában található gátló szinaptikus működésekre 
I. (A-C) A CB1/CB2 receptor agonista WIN 55,212-2 (3 µM) csökkenti a glicinerg IPCS-k (A) és GABAerg 
IPSC-k (B) amplitúdóját, ugyanakkor az AMPA-EPSC-kre nincs hatással. (A-B) Mindkét hatás kivédhető 5 µM 
AM 251-gyel. (D) DHPG (10 µM) hatása glicinerg IPSC-kre glicinerg (n = 8) illetve nem glicinerg, 
feltételezhetően glutamáterg, idegsejtekben (n = 8) és annak kivédése AM 251-gyel (5 µM). (E) 
Depolarizációval indukált glicinerg gátlás-csökkenés (DSI) glicinerg (n = 5) és nem glicinerg neuronokban (8-
ból 6 sejtben) és annak kivédése AM 251-gyel (5 µM). A DSI-t a posztszinaptikus idegsejt -80 mV-ról 0 mV-ra 
történő, 1 sec-os depolarizációjával váltották ki. A glicinerg IPSC-k kiváltása 0.2 Hz-es frekvenciával történt 
(Pernía-Andrade és mtsai, 2009). 
  

 

Ezt követően az I-es típusú metabotróp glutamát receptorok (mGluR1/5)  aktivációja 

nyomán felszabaduló endogén endokannabinoidok gátló szinaptikus ingerületátvitelre 

gyakorolt hatásait vizsgálták a 2-es típusú glicin-transzporter promóterével meghajtott EGFP-t 

kifejező (GlyT2-EGFP) transzgenikus egértörzsben (Zeilhofer és mtsai, 2005), amely 

lehetővé tette a glicinerg (vagyis gátló) illetve nem glicinerg (feltételezhetően serkentő) 

felszíni rétegi gerincvelői interneuronokból történő célzott elvezetést.  Kiderült, hogy míg az 

mGluR1/5 agonista DHPG a nem glicinerg sejtekben CB1-függő módon (az AM 251 gátolta ezt 

a hatást) lecsökkentette az IPSC-k amplitúdóját 40,6 ± 4,5%-kal (n = 8), a glicinerg 

neuronokra érkező glicinerg input kevésbé volt érzékeny DHPG-re, az IPSC-k csak mintegy 
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10,3 ± 3,6%-os amplitúdócsökkenést mutattak (n = 8; 32. ábra, D). Ezen felül, a 

depolarizációval indukált gátlás-csökkenés (depolarization-induced suppression of inhibition, 

DSI), ami közismerten endokannabinoidok által mediált jelenség, is kiváltható volt a 

feltételezett serkentő (EGFP-negatív) neuronokban, a glicinerg (GlyT2-EGFP pozitív) 

sejtekben azonban nem (32. ábra, E). Mindezen in vitro elektrofiziológiai eredmények alapján 

tehát feltételezhető, hogy az mGluR1/5 aktivációja nyomán endokannabinoidok 

szintetizálódnak a gerincvelő hátsó szarvában és a CB1 kannabinoid receptort aktiválva, a 

gátló neuronokból szinaptikusan felszabaduló GABA és glicin ürülésének csökkentése révén, 

csökkentik a felszíni rétegekben elhelyezkedő, főként serkentő interneuronokra érkező gátlást.  

Ismert, hogy a fájdalmi stimulus hatására ingerületbe jövő C-rostok nagy mennyiségű 

glutamát szinaptikus ürítésén keresztül a metabotróp glutamát receptorok erőteljes 

aktivációját okozzák a hátsó szarv felszíni rétegeiben (Neugebauer és mtsai, 1999). Ez alapján 

illetve az előzőleg bemutatott anatómiai és elektrofiziológiai eredmények fényében a gátló 

idegvégződéseken található CB1 receptorokon ható gerincvelői endokannabinoidoknak az 

aktivitás- és C-rost-függő szinaptikus diszinhibíció közvetítésében lehet központi szerepe. 

Ennek ellenőrzésére egerek hátsó lábába szubkután injektált, C-rostokat aktiváló 

kapszaicinnel (30 µg 10 µl-ben) másodlagos hiperalgéziát váltottak ki, és azt vizsgálták, 

hogyan befolyásolja ezt a jelenséget az endokannabinoid rendszer farmakológiai és genetikai 

manipulációja. Vad típusú állatokban 2 órával a kapszaicin-kezelést követően a 2,85 ± 0,04 g-

os kontroll értékről 0,53 ± 0,10 g-ra (átlag ± SEM, n = 6 állat) csökkent a von-Frey 

filamentumokkal történő mechanikai ingerléssel kiváltott láb-visszahúzási küszöb. A CB1 

receptorok szinaptikus diszinhibicióban játszott szerepével összhangban, i.t. AM 251 (0,5 

nmol) hatására 71,2 ± 9,0 %-kal (n = 6) csökkent a mechanikai szenzitizáció. Továbbá az 

endokannabinoidok lebontását gátló URB 597 (Piomelli, 2003) és az endokannabinoidok 

újra-felvételét megakadályozó UCM 707 (Piomelli, 2003) (mindkettő 1,0 nmol-ban) 

megnyújtotta a másodlagos hiperalgézia időtartamát (33. ábra, A).  

CB1
-/- egerekben (Marsicano és mtsai, 2002) és olyanokban, amelyekben a CB1 

receptor kizárólag hátsó szarvi gátló interneuronokból hiányzik (ptf1a-CB1
-/- egerek; Glasgow 

és mtsai, 2005) nem alakult ki mechanikai szenzitizáció kapszaicin hatására. Ezzel szemben, a 

CB1 receptort specifikusan a primer afferens nociceptorjaikban nem tartalmazó egerek (sns-

CB1
-/- egerek; Agarwal és mtsai, 2007) a kontrollhoz hasonlóan, produkálták a másodlagos 

hiperalgézia tüneteit (33. ábra, B) arra utalva, hogy a hátsó szarvi gátló interneuronokon, nem 

pedig a primer fájdalomérző rostokon elhelyezkedő CB1 receptorok közvetítik a kapszaicinnel 

kiváltott másodlagos hiperalgéziát.  
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33. ábra: Az endokannabinoid rendszer farmakológiai és genetikai befolyásolásának hatása a kapszaicin-
indukált mechanikai hiperalgéziára egerekben. (A) Elektronikusan kontrollált von-Frey filamentumokkal 2 órán 
keresztül 20 perces intervallumokban meghatározott mechanikai láb-visszahúzási küszöbök (átlag ± SEM) a bal 
hátsó talpba adott kapszaicin injekciót követően, valamint i.t. injekciót követő újabb 2 órán keresztül 
(hordozóanyag, AM 251 [0,5 nmol / egér], URB 597 [1,0 nmol], UCM 707 [1,0 nmol], LY 367,385 [1,0 nmol]). 
Balra: időbeli lefutás (átlag ± SEM). Jobbra: a csak vivőanyaggal kezelt csoporttól való eltérés a görbe alatti 
területben (areas under the curve, AUC, 2 – 4 órával a kapszaicin-injekciót követően) minden kezelés esetén (n 
= 6 egér / csoport). Egy-utas ANOVA-t követően Bonferroni post-hoc tesztet alkalmaztak F (4,25) = 27,6 *, P ≤ 
0,05 **, P < 0,01 ***, P < 0,001. (B) Kapszaicin-indukált másodlagos hiperalgézia időbeli lefutása CB1

-/- (n = 9 
egér / csoport), ptf1a-CB1

-/- (n = 7 és 11 / egér / csoport) és sns-CB1
-/- egerek (n = 5 egér / csoport), vad típusú 

állatokhoz viszonyítva (Pernía-Andrade és mtsai, 2009; módosítva). 
 

 

A kísérletsorozat eredményei tehát azt mutatták, hogy a hátsó szarvi lokális gátló 

interneuronokon lévő CB1 receptorok általunk megfigyelt lokalizációja kulcsfontosságú a 

fájdalomérzést szabályozó neuronkörök működésének befolyásolásában. A gerincvelő hátsó 

szarvában felszabaduló endokannabinoidok ugyanis ezeknek a receptoroknak aktiválása révén 

heteroszinaptikus fájdalmi szenzitizációt közvetítenek, jelentős szerepet játszva a intenzív 

fájdalmi stimuláció hatására létrejövő centrális hiperalgézia jelenségében illetve a krónikus 

fájdalom kialakulásában.
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II. Egy új lipidszignalizációs útvonal lokalizációja a hippokampusz serkentő 

axonterminálisaiban 

 

II/1. Az N-acil-etanolaminokat előállító NAPE-PLD az egér előagy számos területén 

expresszálódik, a legnagyobb mennyiségben a gyrus dentatus szemcsesejtjeiben  

 

 Az I. fejezetben tárgyalt 2-AG jelátvitel, az agyban általánosan elterjedt és a túlzott 

idegi aktivitás mérséklésében fontos retrográd endokannabinoid szignálútvonal tehát a 

gerincvelőben is fontos működéseket szabályoz, mind a serkentő, mind a gátló 

idegvégződéseken hatva. Jelenleg azonban keveset tudunk a másik, elsőként leírt fő 

endokannabinoid, az anandamid illetve más, rokon bioaktív lipidmolekulák pontos 

felszabadulási helyeiről és sejtélettani szerepé(ei)ről az idegrendszerben. A II. fejezetben 

bemutatott kísérleteinkhez abból a megfontolásból kezdtünk neki, hogy feltárjuk, milyen 

idegsejtek tartalmazzák az anandamidot és származékait előállító N-acil-foszfatidil-

etanolaminokat hidrolizáló foszfolipáz D (NAPE-PLD) enzimet, illetve annak pontos sejtbeli 

lokalizációja a termelt lipidek milyen működésekben való részvételére utalhat. 

 Annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy vajon mely agyterületeken fordulnak elő 

a NAPE-PLD-t expresszáló sejtek, nem radioaktív in situ hibridizációt használtunk, mely 

során a NAPE-PLD kódoló szekvenciájnak 1122 bázispáros szakasza ellen tervezett, 

digoxigeninnel jelölt ribopróbákkal végeztük a NAPE-PLD génkiütött (KO) állatokból (n=3) 

és vad típusú testvéreikből (n=3) származó előagyi metszetek jelölését. 

 A NAPE-PLD mRNS-ét kísérleti eredményeink szerint a legnagyobb mennyiségben a 

hippokampusz gyrus dentatus régiójában található szemcsesejtek fejezik ki (34. ábra, A és 35. 

ábra, A). A reakció specifikusságát bizonyítja, hogy a NAPE-PLD génkiütött állatokban nem 

láttunk jelölést (34. ábra, B és 35. ábra, B). A szemcsesejteknél gyengébb, de még mindig 

erőteljes színreakciót adtak a hippokampusz CA3 régiójának piramissejtjei, ugyanakkor nem 

kaptunk bizonyítékot a NAPE-PLD mRNS előfordulásának sem a CA1 piramissejtekben, sem 

GABAerg interneuronokban, sem gliasejtekben (34. ábra, A és 35. ábra, A). A NAPE-PLD 

alacsonyabb mRNS-szintű expressziója volt kimutatható számos más agyterületen, így 

például a neokortex II-III. rétegében, a piriform kéreg II. rétegében, magasabb-rendű 

talamikus magokban és a hipotalamusz ventromediális magcsoportjában (34. ábra, A). 

 A NAPE-PLD fehérje lokalizációjának meghatározásához két különböző állatfajban 

termeltetett poliklonális ellenanyagot használtunk, amelyek ugyan eltérő erősséggel, de 
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ugyanazt a festési mintázatot jelenítették meg vad típusú egerekben (35. ábra, C és E), 

ugyanakkor nem adtak jelet a NAPE-PLD KO metszeteken (35. ábra, D és F). 

 
34. ábra: A NAPE-PLD mRNS 
különböző mértékű expressziója az 
előagy bizonyos területein. (A) Az 
egér NAPE-PLD mRNS ellen 
tervezett, digoxigeninnel jelölt 
ribopróbával végzett in situ 
hibridizáció szerint a gyrus 
dentatus szemcsesejtjei tartal-
mazzák a legtöbb NAPE-PLD 
mRNS-t az előagyban. Ezen kívül 
magas expressziós szint figyelhető 
meg a hippokampusz CA3 
régiójának piramissejtjeiben is, 
valamint alacsonyabb mértékben, 
de NAPE-PLD termelődés látható a 
neokortex bizonyos területein, a 
piriform kortexben, a talamuszban 
és a hipotalamuszban. (B) Ezzel 
szemben a génkiütött állatokból 
származó agymetszeteken nem 
látható festődés, ami a reakció 
specifikusságára utal. (C–E) 
Nagyobb nagyítású 
fénymikroszkópos felvételek a 
piriform kéreg II. rétegének 

piramissejtjeiről (C), magasabbrendű talamusz-magok neuronjairól (D) és a  ventromediális hipotalamusz-magok 
neuronjairól (VMH; E). LD, nucleus thalamicus laterodorsalis; LP, lateralis posterior; Po, nuclei thalamicus 
posterior; MD, nucleus thalamicus mediodorsalis; VPM, nucleus thalamicus ventralis posteromedialis. Skálák: 
1 mm (A,B), 100 μm (C,E), 200 μm (D; Nyilas és mtsai, 2008). 
 

 
 
35. ábra: (A) In situ hibridizációval a NAPE-PLD mRNS nagy mennyisége mutatható ki vad típusú állatok 
hippokampuszának szemcsesejtjeiben és a CA3 piramissejtekben. (C, E)  A NAPE-PLD enzim két különböző 
epitópja ellen, két különbő állatfajban: tengerimalacban (C) illetve nyúlban (E; rb PLD 38) termelt ellenanyaggal 
végzett immuncitokémiai jelölés a NAPE-PLD régió-specifikus elhelyezkedését mutatja. Mindkét ellenanyag a 
hippokampusz hilusában és a stratum lucidum-ban mutatja az enzim legsűrűbb előfordulását, azokon a 
területeken, ahol a szemcsesejtek moharostjai futnak. (B, D, F) A reakciók specificitását a NAPE-PLD null-
mutáns állatokon végzett festések bizonyítják. Skálák: 200 μm (Nyilas és mtsai, 2008, módosítva). 
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II/2. A NAPE-PLD fehérjeszintű lokalizációja a hippokampuszban jellegzetes 

rétegződési mintázatot mutat és az enzim elhelyezkedésére utal glutamáterg 

idegvégződésekben 

  

 A gyrus dentatus magas NAPE-PLD mRNS-tartalmának (35. ábra, A) megfelelően, a 

NAPE-PLD enzimet megjelenítő peroxidáz-alapú immuncitokémiai festés sűrű immunjelet 

mutatott a hippokampusz hilusában és a stratum lucidum-ban, azokon a területeken, ahová a 

szemcsesejtek axonjai, a moharostok vetítenek (35. ábra, C és E; 36. ábra, A és D). Ezen kívül 

egy gyengébb, de határozottan elkülönülő rétegzett NAPE-PLD immunreaktivitási mintázat is 

megfigyelhető volt a többi, hippokampális serkentő (glutamáterg) rost elhelyezkedését 

követve (36. ábra, A). Ezek közül is kiemelten érdekes a CA1 régió stratum radiatum területe, 

ahol a mérsékelt NAPE-PLD mRNS-expressziót mutató (35. ábra, A) CA3 piramissejtek 

axonjai, a Schaffer-kollaterálisok végződnek (36. ábra, A és B). Nagyobb nagyításon a NAPE-

PLD-t vizualizáló DAB-csapadék egyenletesen eloszló apró szemcsékként jelenik meg (36. 

ábra, B és D). 

 
36. ábra: (A) A NAPE-PLD elleni immuncitokémiai reakció eredményeként a hippokampusz réteg-specifikus 
jelölődése látható, amely a topografikusan érkező serkentő pályák eltérő NAPE-PLD-tartalmának köszönhető. A 
festődés a gyrus dentatus hilusában (h) a legerősebb. Sűrű NAPE-PLD immunreaktivitás található a stratum 
moleculare-ban (s.m.) (a legkifejezettebben annak belső harmadában) valamint a CA1 stratum oriens (s.o.) és 
radiatum (s.r.) területén, ugyanakkor a stratum lacunosum-moleculare-ban (s-l.m.) a NAPE-PLD immunjel nem 
éri el a detekciós küszöböt. (B, D) Nagyobb nagyítással a NAPE-PLD immunfestés sűrű pöttyözött mintázatot ad 
a CA1 stratum radiatum területén (B) és egy nagyon erős, denz pöttyözöttséget a gyrus dentatus hilusában (D). 
(C, E) A NAPE-PLD pontos szubcelluláris elhelyezkedését megjelenítő immunarany-részecskék (nyilak jelölik) 
preszinaptikusan találhatók mind a stratum radiatum Schaffer-kollaterálisainak (b a C-n) mind a hilusban futó 
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moharostok (b az E-n) serkentő axonterminálisaiban, ugyanakkor posztszinaptikus elemek [dendrittüskék (sp) a 
C-n és thorny excrescence-ek (te) az E-n] nem jelölődnek. DG, gyrus dentatus; s.p., stratum pyramidale; s.g., 
stratum granulosum. Skálák: 50μm (A, D), 10μm (B), 200 nm (C, E; Nyilas és mtsai, 2008). 
 

II/3. Kvantitatív elektronmikroszkópos bizonyíték a NAPE-PLD preszinaptikus 

lokalizációjára a moharostok és Schaffer-kollaterálisok glutamáterg 

axonterminálisaiban valamint szubcelluláris akkumulációjára a sejten belüli 

membránzsákok külső felszínén 

 

 A előző fejezetekben tárgyalt in situ hibridizációs és immuncitokémiai eredményeink 

alapján feltételeztük, hogy a NAPE-PLD glutamáterg axonterminálisokban lokalizált 

preszinaptikus elhelyezkedésű enzim. Hogy eldöntsük, hipotézisünk helyes-e, a NAPE-PLD 

nagy felbontású immunarany-jelölésének részletes elektronmikroszkópos vizsgálatát végeztük 

el, melyhez az erősebb festődést adó (35. ábra, C), tengerimalacból származó primer antitestet 

használtuk. 

 A három vad típusú és NAPE-PLD KO testvérpárból származó metszeteken végzett 

ezüst-intenzifikált arany-immunfestés kvantitatív elektronmikroszkópos analízise igazolta, 

hogy a hilus területén az enzim jelen van a szemcsesejtek óriás mohaterminálisaiban, ám 

hiányzik a génkiütött állatok moharost-végződéseiből (n=300-300 axonterminális, p<0,001; 

36. ábra, E), bizonyítva az immunjel specificitását. Ugyanakkor, a moharostok 

posztszinaptikus célelemei, az összetett tüskék (thorny excrescence-ek) nem mutattak NAPE-

PLD immunpozitivitást (n=300-300 posztszinaptikus profil, p=0,243; 36. ábra, E). Hogy 

megbecsüljük a boutonok NAPE-PLD-jelölődésének mértékét, mohaterminálisokat követtünk 

300 nm-es mélységben, egymás után felvett, szomszédos elektronmikroszkópos metszeteken. 

Azt tapasztaltuk, hogy ezen a 300 nm-es távolságon belül a mohaterminálisok 86,67 %-a 

(medián, tartomány: 73,33-93,33 %; n=45 terminális; 3 állat) tartalmazott legalább egy 

NAPE-PLD molekulát megjelenítő immunarany-részecskét. Az aranyszemcsék 1 μm-re  

vonatkoztatott sűrűsége a vizsgált területen 6,22 aranyszemcse/μm (medián, tartomány: 5,11-

13,56) volt. Mindezek alapján arra következtethetünk, hogy a moharostok óriás 

terminálisainak döntő többsége tartalmaz NAPE-PLD-t (36. ábra, E). 

 Hogy megtudjuk, megfigyeléseink kiterjeszthetők-e más glutamáterg szinapszisokra, 

az előzőekben tárgyalt analízist elvégeztük a CA1 régió stratum radiatumából származó, 

immunarany NAPE-PLD-jelölést tartalmazó elektronmikroszkópos metszeteken is. 

Vizsgálataink azt mutatták, hogy a Schaffer-kollaterálisok ugyancsak tartalmaznak NAPE-

PLD-t (n=300-300 axonterminális (vad-KO); p=0,00148), posztszinaptikus célelemeik 
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azonban nem (n=300-300 dendrittüske (vad-KO); p=0,257; 36. ábra, C). 

 A 2-AG bioszintézis-enziméről, a DGL-α-ról korábbi vizsgálatok bebizonyították, 

hogy hippokampális neuronok plazmamembránjában lokalizált (Katona és mtsai, 2006). A 

NAPE-PLD pontos lokalizációját feltárni célzó vizsgálatsorozatunk utolsó lépéseként arra 

kerestük a választ, ugyanígy a sejtek külső membránjában található-e a NAPE-PLD enzim 

vagy más szubcelluláris membránstruktúrában helyezkedik el. 

 A NAPE-PLD-t megjelenítő immunarany-részecskék sejten belüli eloszlásának nagy 

nagyítású elektronmikroszkópos felvételeken történő kvantitatív elemzése azt mutatta ki, 

hogy a NAPE-PLD enzim nem a plazmamembránban, hanem intracelluláris 

membránkompartmentumok külső felszínén halmozódik fel (37. ábra, A1-B). Analízisünk 

szerint a legtöbb aranyszemcse az axonvégződésekben található SER-zsákokhoz kapcsolódott 

(medián: 58,08 %, tartomány: 52,63-62 %; n=352 aranyszemcse, n=4 állat; 37. ábra, C). 

 
37. ábra: (A1–A2) Egy moharost-terminális 
sorozatmetszeteiről készült két, nagy 
nagyítású elektronmikroszkópos felvételen 
látható, hogy a NAPE-PLD intracelluláris 
membránciszternák külső felszínén 
helyezkedik el, ritkán található szinaptikus 
hólyagokon vagy a plazmamembránon. (B) 
Az enzim hasonló szubcelluláris 
elhelyezkedése jellemző a CA1-ben található 
Schaffer-kollaterálisokra. (C) A NAPE-PLD-t 
jelölő immunarany-szemcsék sejten belüli 
eloszlásának kvantitatív elemzése az enzim 
döntően a sima felszínű endoplazmatikus 
retikulum (SER) membránzsákjain történő 
elhelyezkedését igazolja. Az immunarany-
jelölés korlátozott felbontása és a szinaptikus 
vezikulumok (V) mohaterminálisok-beli sűrű 
elhelyezkedése számos esetben nem tette 
lehetővé az aranyszemcse pozíciójának 
egyértelmű meghatározását, ezt a kategóriát 
SER/V-nek neveztük. A SER-en talált 
aranyszemcsék aránya még így is 
szignifikánsan különbözött a szinaptikus 

vezikulumon lévőktől (Mann–Whitney U teszt; n=4 egér, m1–m4-gyel jelölve). PM, plazmamembrán. Skála: 
100 nm (Nyilas és mtsai, 2008). 
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II/4. A TRPV4 csatorna expressziója a vad típusú egerekhez viszonyítva a NAPE-PLD 

génkiütött állatokban szignifikánsan lecsökken, ami a két fehérje közötti potenciális 

funkcionális kapcsolatot feltételez 

 

 
38. ábra: A TRPV1-4 a β-aktin háztartási génre normalizált génexpressziós szintje vad tipusú egerek (WT) és 
NAPE-PLD génkiütött állatok (KO) hippokampuszában, kvantitatív real-time PCR mérések alapján. Az adatok 
átlagos expressziós arány ± SEM formában vannak feltüntetve, n.s.: nem szignifikáns, ***p<0,001. 
 
  

 Az anandamid, mint elsőként leírt endovanilloid bizonyos körülmények között az 1-es 

típusú tranziens receptor potenciál vanilloid (TRPV1) csatorna teljes agonistájaként működhet 

az idegrendszerben (Ross, 2003; lásd még: bevezetés), ezért kíváncsiak voltunk, vajon az 

anadamidot és más NAE-kat szintetizáló NAPE-PLD jelenléte illetve hiánya befolyással van-

e a TRPV1 és rokon TRPV csatornák hippokampális expressziójára. Mivel a TRPV csatornák 

közül az emlős agyban csak a TRPV1-4 előfordulását írták le (Caterina, 2007; Kauer és 

Gibson, 2009), a tőlük jelentősen eltérő jellemzőkkel bíró, főként epitéliumban található 

TRPV5-6-ot (Clapham, 2003) kísérleteinkben nem vizsgáltuk. 

 A TRPV1-4 csatorna mRNS-expressziós szintjét kimutató kvantitatív real-time PCR-

reakciókat vad típusú egerekből és NAPE-PLD génkiütött testvéreikből izolált 

hippokampuszok teljes RNS-éből átírt cDNS-en végeztük. Vizsgálataink azt mutatták, hogy 

habár a TRPV1 és a másik két TRPV receptor (TRPV2 és TRPV3) estében a real-time PCR 

mérés nem mutatott ki szignifikáns különbséget a NAPE-PLD KO mRNS-szintjében a WT 

hippokampuszokhoz képest, a TRPV4 génexpressziós szintje szignifikánsan lecsökken (a 

normális szint közelítőleg felére) a NAPE-PLD génkiütött állatok hippokampuszában a vad 

tipusú egerek kontroll szövetéhez viszonyítva (38. ábra).  
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MEGBESZÉLÉS 
 
 Dolgozatomban két különböző molekuláris és sejtes szerveződésű, és feltehetően 

alapvetően eltérő funkciójú lipidszignalizációs útvonal kiindulópontját jelentő enzim 

szubcelluláris lokalizációját tanulmányoztuk a központi idegrendszer szinapszisaiban. 

Kísérleteinkben két olyan agyterületet vizsgáltunk, melyekre mind fiziológiás 

(fájdalomcsillapítás, tanulás) mind patológiás (krónikus fájdalom, epilepszia), az 

ingerületátvitel hatékonyságának megváltozásával járó, viselkedési szinten is jól jellemezhető 

folyamatok jellemzőek, így a szinaptikus plaszticitás tanulmányozása szempontjából 

kulcsfontosságúak: a gerincvelőt és a hippokampuszt. 

 

I. A retrográd 2-AG jelpálya molekuláris alkotóelemeinek lokalizációja és in vivo 

szerepe a gerincvelő felszíni rétegeinek fájdalominformáció-feldolgozásban részt 

vevő serkentő és gátló szinapszisaiban  
 

A gerincvelő hátsó szarvában végzett molekuláris anatómiai vizsgálataink azt 

mutatták, hogy a szinaptikus endokannabinoid szignálmolekulát, a 2-AG-t előállító DGL-α 

enzim megtalálható a primer nociceptív szinapszisok posztszinaptikus oldalán, csakúgy, mint 

az mGluR5, a 2-AG bioszintézis-útvonal szinaptikus aktivátora. Ugyanakkor, a 2-AG 

effektoraként működő CB1 kannabinoid receptort preszinaptikusan tudtuk kimutatni, mind 

serkentő (köztük a primer afferensekhez tartozó), mind gátló axonterminálisokban.  

 
I/1. A 2-AG-t szintetizáló DGL-α enzim posztszinaptikus előfordulása a gerincvelőben 

 

Az endokannabinoidok sejtes illetve sejten belüli pontos felszabadulási helye a 

gerincvelőben korábban nem volt ismert. Eredményeink, melyek szerint a lokális sejtek által 

termelt DGL-α nagy mennyiségben van jelen a gerincvelő fájdalmi bemenetet döntően fogadó 

felszíni rétegeiben, valószínűsítik, hogy a 2-AG szignalizáció kapcsolatban áll a 

fájdalominformáció-feldolgozással. Ezt a hipotézist támasztja alá a DGL-α ultrastrukturális 

szintű lokalizációja mind DAB mind immunarany technikával, az elsőrendű szenzoros 

neuronok centrális szinapszisainak posztszinaptikus oldalán. A DGL-α ugyanezen dendritikus 

profilokban való együttes előfordulása a gerincvelőben C- és Aδ-rostok glomeruláris 

végződéseivel szinaptikus kapcsolatban lévő dendritekben bizonyítottan jelen lévő (Alvarez 

és mtsai, 2000; Tao és mtsai, 2000; Pitcher és mtsai, 2007) mGluR5-tel, melyről korábbi 
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vizsgálatok kimutatták, hogy aktivációja 2-AG-felszabadulást vált ki (Jung és mtsai, 2005; 

2007), a primer nociceptorok aktivitása nyomán beinduló 2-AG-termelődés molekuláris 

neuroanatómiai alapját jelenti a gerincvelőben.  

 

I/2. A CB1 kannabinoid receptor jelenléte a gerincvelő hátsó szarvának serkentő  

terminálisain 

 

A CB1 kannabinoid receptor széleskörű gerincvelői elterjedését számos korábbi 

vizsgálat bizonyította (Hohmann és Herkenham, 1998; Hohmann és mtsai, 1999; Farquhar-

Smith és mtsai, 2000; Salio és mtsai, 2002), azonban a hátsó szarv legmeghatározóbb CB1-

pozitív sejttípusaként a PKCγ-tartalmú serkentő gerincvelői interneuronokat azonosították 

(Farquhar-Smith és mtsai, 2000). A CB1 és elsődleges szenzoros afferens-markerek ugyanezen 

közleményben publikált, nem konfokális fluoreszcens mikroszkópiával végzett vizsgálatok 

szerinti alacsony kolokalizációja (Farquhar-Smith és mtsai, 2000) valamint a CB1-

immunreaktivitás a hátsó gyökér átvágását követő kis mértékű csökkenése (Farquhar-Smith és 

mtsai, 2000; Price és mtsai, 2003) nem valószínűsítette a CB1 receptor jelenlétét a primer 

afferensek centrális terminálisain. Továbbá, habár a primer szenzoros neuronok CB1-

expresszióját számos kísérleti eredmény támasztotta alá (Ahluwalia és mtsai, 2000; 

Mitrirattanakul és mtsai, 2006) az az elképzelés is bizonyítást nyert, amely szerint bizonyos 

fájdalmi paradigmákban a primer afferensek perifériás terminálisain lévő CB1 receptorok 

működése a meghatározó (Agarwal és mtsai, 2007).   

Ugyanakkor Hohmann és munkatársai kvantitatív autoradiográfiás kísérleteiben a 

CP55940 elnevezésű, nagy affinitású kannabinoid agonista tríciált formájának kötődése közel 

felére csökkent egyoldali hátsó gyökér-átvágást követően (Hohmann és mtsai, 1999). 

Lényeges különbség a korábban gerincvelői CB1 kimutatását célzó immuncitokémiai 

festésekben (Farquhar-Smith és  mtsai, 2000; Salio és mtsai, 2002) használt ellenanyagokkal  

szemben, hogy a dolgozatban leírt kísérletekben egy újabb, előzőeknél jóval érzékenyebb 

ellenanyagot használtunk. Ezzel az ellenanyaggal sikerült megmutatni, hogy a CB1 

kannabinoid receptor a nem azonosított, egyszerű idegvégződések mellett megtalálható 

preszinaptikusan a primer fájdalomérző C- és Aδ-rostok gerincvelői terminálisain is.  

Mivel a fiziológiai módszerekkel karakterizált elsődleges szenzoros idegsejtek típusai 

nem feleltethetők meg egy az egyben a neurokémiai markerek segítségével elkülöníthető 

primer afferens neurontípusoknak (lásd: bevezetés), a kísérleteinkben vizsgált 

fájdalomérzékelő C- és Aδ-rostok elektronmikroszkópos azonosításához nagy méretű 
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axonterminálisaik által formált speciális szinaptikus profil-együttes, a szinaptikus glomerulus 

morfológiai kritériumait (Ribeiro-da-Silva és Coimbra, 1982; Ribeiro-da-Silva, 1995; lásd 

bevezetés) használtuk. A fájdalomérző neuronoknak azonban a szinaptikus glomerulust alkotó 

axonvégződéseik mellett egyszerű, kisebb méretű boutonjaik is vannak, éppen ezért nem 

zárható ki, hogy az egyszerű CB1-pozitív serkentő terminálisok egy része is primer afferens 

eredetű. Ezt támasztják alá a peptiderg afferens markerrel (CGRP-vel) végzett fluoreszcens 

vizsgálatok, melyek nagyszámú (42-43%-os) CGRP-CB1 kolokalizációt mutattak a gerinvelői 

hátsó szarv felszíni rétegeiben, köztük az I. laminában is, ahol a szinaptikus glomerulusok 

előfordulása nem jellemző. Kolokalizációs eredményeinket megerősíti egy dolgozatom 

beadásának idején publikált közlemény (Hegyi és mtsai, 2009) is, melyben a CB1-

immunreaktív profilok közel 18%-a bizonyult CGRP-pozitívnak, ugyanakkor a CGRP-pozitív 

axonterminálisok mintegy 47%-a tartalmazott CB1-jelölést a hátsó szarv felszíni rétegeiben.  

Molekuláris anatómiai eredményeink és azok a fiziológiai vizsgálatok, melyek azt 

mutatták, hogy a CB1 aktivációja gátolja a hátsó szarvi neuronok C- és Aδ-rostok által 

kiváltott válaszát (Chapman, 1999; Strangman és Walker, 1999; Drew és mtsai, 2000; Kelly és 

Chapman, 2001; Morisset és Urbán, 2001) a korábbi immuncitokémiai adatokat is figyelembe 

véve együttesen arra utalnak, hogy a primer afferens terminálisoktól posztszinaptikusan 

elhelyezkedő dendritekből felszabaduló 2-AG mind fájdalomérző rostok végződésein (39. 

ábra), mind lokális serkentő interneuronokon elhelyezkedő CB1 receptorokon hathat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. ábra: A fájdalom regulációjában részt 
vevő endokannabinoid jelátvitel 
molekuláris modellje a gerincvelői primer 
nociceptív szinapszisban 
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I/3. Az mGluR5 által indukált 2-AG jelátvitel közvetíti a nem opioidok által mediált 

stressz-indukált fájdalomcsillapítást a gerincvelőben 

 

 Azt a hipotézist, miszerint a nociceptív afferensektől posztszinaptikusan termelődő és 

a fájdalomérző axonterminálisok illetve lokális glutamáterg gerincvelői neuronok CB1 

receptorain ható 2-AG a fájdalmi információt közvetítő, serkentő ingerületátvitel gátlását 

vagyis fájdalomcsillapítást okoz, a dolgozatban bemutatott, külföldi kollaborációban végzett 

viselkedésfarmakológiai kísérletekben vizsgáltuk. A stressz-indukált fájdalomcsillapítás (SIA) 

nem opioidok által közvetített állatmodelljében – mely több kísérletes adat szerint is 2-AG 

által mediált jelenség (Suplita és mtsai, 2006; lásd: bevezetés) – végzett mérések in vivo 

igazolták, hogy a gerincvelői retrográd 2-AG jelátvitel a primer fájdalomérző afferensek 

centrális szinapszisainak ellentétes oldalán megtalálható molekuláris elemei, vagyis a 

posztszinaptikus mGluR5 és DGL-α valamint a preszinaptikus CB1, funkcionálisan 

kapcsoltak, egymással együttműködve felelősek a fájdalomcsillapítás aktivitás-függő 

kialakulásáért.  

Az I-es típusú metabotróp glutamát receptor mGluR5 és a DGL-α precízen megegyező 

periszinaptikus elhelyezkedése a központi idegrendszeri glutamáterg szinapszisokban (Lujan 

és mtsai, 1996; Katona és mtsai, 2006) arra utalt, hogy ez a két fehérje a dendrittüskék úgy 

nevezett periszinaptikus szignalizációs masinériájának (PSM) részeként funkcionálisan 

kapcsolt ezekben a szinapszisokban, és a fokozott glutamát-ürülés detektálását követő, 

aktivitás-függő 2-AG-szintézisért felelős (Katona és Freund, 2008). Valóban, az agyban 

sikerült kimutatni az mGluR5 által indukált 2-AG-szintézis molekuláris komponenseinek 

együttes előfordulását (Lafourcade és mtsai, 2007; Uchigashima és mtsai, 2007) valamint az 

mGluR5 aktivációja és az endokannabinoid jelátvitel közötti funkcionális kapcsolatot 

(Maejima és mtsai, 2001; Robbe és mtsai, 2002; de Novellis és mtsai, 2005; Lafourcade és 

mtsai, 2007; Drew és mtsai, 2008). In vitro eredmények szerint az mGluR5 aktivációja 2-AG 

szintézist indít be (Jung és mtsai, 2005, 2007; Lafourcade és mtsai, 2007; Uchigashima és 

mtsai, 2007; Drew és mtsai, 2008), feltehetően a foszfolipáz Cβ (PLCβ) aktivációja révén, 

melyet indukálnak a posztszinaptikusan elhelyezkedő I-es típusú mGluR-ok (Pin és Duvoisin, 

1995). A PLCβ pedig diacil-glicerin (DAG), a 2-AG prekurzora előállítása révén segíti elő a 

DGL által mediált 2-AG bioszintézist (Bisogno és mtsai, 2003; Jung és mtsai, 2005, 2007; 

Hashimotodani, 2008). Fontos az az eredmény is, hogy az mGluR5 aktivációja az anandamid-

szintre viszont nincs hatással (Jung és mtsai, 2005).  

Az I-es típusú mGluR-ok kannabinoidok által közvetített fájdalomcsillapítás 
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befolyásolásában betöltött szerepét már korábban leírták (Palazzo és mtsai, 2001). 

Eredményeink szerint a stressz-szel kiváltott endokannabinoid-közvetítette fájdalomcsillapítás 

I-es típusú mGluR-okat aktiváló DHPG-vel indukált növekedését blokkolta a THL, a DGL 

farmakológiai inhibitora, vagyis az mGluR-indukált SIA kialakulásához 2-AG gerincvelői 

mobilizációja (Suplita és mtsai, 2006) volt szükséges. Ez a gerincvelőben is bizonyította az 

mGluR és a DGL fájdalomcsillapításban játszott funkcionális kapcsolatát. A kapott 

eredmények összességében tehát arra utalnak, hogy az I-es típusú mGluR-aktiváció növeli az 

endokannabinoid-közvetítette stressz-fájdalomcsillapítást az mGluR5-DGL-2-AG útvonalon 

keresztül, melynek szükséges feltétele a gerincvelői CB1 aktivációja.  

A stressz-indukált analgézia fenti kísérletekben használt modelljében (Hohmann és 

mtsai, 2005) a farok-elrántási spinális reflex latenciájának a láb elektromos sokkolását követő 

növekedéséből következtetnek a hőinger nyomán kialakuló fájdalomérzet csökkenésére, 

vagyis a fájdalomcsillapítás több gerincvelői szegmensen keresztül valósul meg. Egy 

lehetséges elképzelés szerint a hátsó lábat beidegző primer szenzoros afferensek, melyek 

centrális terminálisai a lumbáris gerincvelőben találhatók (L2-L6 szegmensekben; Swett és 

Woolf, 1985) a láb elektromos ingerlésének hatására nagy mennyiségű glutamátot ürítenek, 

ami, annak ismeretében, hogy a fájdalomérző C-rostoktól származó szinaptikus bemenet a 

metabotrop glutamát receptorok nagyfokú aktivációját okozza a felszíni rétegekben 

(Neugebauer és mtsai, 1999), az mGluR5-DGL-α útvonalon keresztül indukálhat 2-AG-

termelődést a másodrendű neuronokban. A farok fájdalomérző primer afferens terminálisainak 

végződési területén (S3-Co3 szegmensekben; Grossman és mtsai, 1982) található 

interneuronok, melyek gerincvelőn belüli kapcsolatokat létesítve kötik össze ezeket a primer 

nociceptorokat az L4-Co2 szegmensekben lévő, a farkat beidegző motoneuronokkal 

(Grossman és mtsai, 1982), a 2-AG-t felszabadító interneuronokra is adhatnak szinapszist. 

Így, a 2-AG a fájdalomérzékelés mind homo- mind heteroszinaptikus gátlását közvetítheti, 

akár a hátsó láb afferens végződésein vagy az interszegmentálisan vetítő interneuronok 

terminálisain található CB1 receptorokon hatva. Elektronmikroszkópos megfigyeléseink 

mindkét lehetőséget támogatják. 

Az I-es típusú mGluR-ok szerepét számos homo- és heteroszinaptikus plaszticitási 

jelenségben leírták (Bellone és mtsai, 2008), köztük az Aδ-rostok és másodrendű neuronok 

közötti szinaptikus transzmisszió hosszú távú depressziójában (LTD-ben; Heinke és 

Sandkühler, 2005). Ez felveti a lehetőségét a gerincvelői fájdalomcsillapítás egy elképzelhető 

mechanizmusaként a szinaptikus transzmisszió már az agyban leírt (Robbe és mtsai, 2002; 

Chevaleyre és Castillo, 2003; Uchigashima és mtsai, 2007) mGluR5-által indukált, 2-AG-
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közvetített, aktivitás-függő rövid távú szuppressziójának illetve LTD-jének a fájdalmi 

információt szállító, serkentő neuronkörökben.  

 

I/4. A hátsó szarvi GABA-/glicinerg idegvégződéseken található CB1 receptorok és 

jelentőségük a C-rostok által mediált centrális hiperalgéziában 

 

A primer fájdalomérző idegsejtek túlzott idegi aktivitását követő fokozott glutamát-

ürülés hatására az mGluR-aktiváció révén beinduló, CB1 által közvetített endokannabinoid 

szignalizáció azonban nem csak a serkentő idegvégződések működését befolyásolhatja. A 

gerincvelő hátsó szarvának felszíni rétegeiben végzett fény- és elektronmikroszkópos 

vizsgálataink bebizonyították, hogy a CB1 kannabinoid receptor megtalálható a hátsó szarvi 

gátló axonterminálisok egy kis, de funkcionálisan jelentős hányadán is, ami a 2-AG rendszer 

gerincvelői szerepének egy másik, meglepő aspektusára derít fényt.  

Kolokalizációs vizsgálataink alapján a gerincvelő felszíni rétegeiben található CB1 

receptorok egy kisebb hányada (mintegy 8%-a) VIAAT-immunreaktív gátló terminálisokon 

helyezkedik el. Ez lényegében megegyezik Hegyi és munkatársai eredményeivel, akik a CB1-

pozitív terminálisok mintegy 10%-ában tudták kimutatni a GAD65/67-immunreaktivitást, 

ugyanakkor a GABAerg axonvégződések közel 20%-át találták CB1-tartalmúnak (Hegyi és 

mtsai, 2009).  

Együttműködő kutatótársaink a dolgozatban bemutatott elektrofiziológiai kísérletei azt 

mutatták, hogy a gerincvelő hátsó szarvában a C-rostok intenzív ingerlése nyomán aktiválódó 

mGluR1/5 receptorok endokannabinoidok felszabadulását eredményezik, amelyek az előző 

fejezetekben tárgyalt serkentő idegvégződések mellett a gátló terminálisokon jelen lévő CB1 

receptorokon is hatnak, ezáltal csökkentik a gátló ingerületátvivő anyagok (GABA és glicin) 

szinaptikus ürülését. A neurotranszmitterként mind glicint, mind GABA-t használó hátsó 

szarvi interneuronokról korábban leírták, hogy nem fájdalmas mechanikai ingerekre 

aktiválódnak, és gátolják a fájdalominformációt szállító idegsejtek hasonló ingerekre történő 

aktivációját (Daniele és MacDarmott, 2009; Torsney és MacDarmott, 2006). A hátsó szarvi 

GABA- és glicinerg gátló neurotranszmisszió gátlásával ugyanakkor a krónikus fájdalomra 

jellemző hiperalgézia (fájdalmi ingerre való fokozott érzékenység) és allodinia (normálisan 

fájdalmat nem okozó inger által kiváltott fájdalom) idézhető elő (Yaksh, 1989; Sivilotti és 

Woolf, 1994; Moore és mtsai, 2002; Coull és mtsai, 2003, 2005; Drew és mtsai, 2004; 

Vikman és mtsai, 2007). A nociceptív afferensek aktivitásától függő szinaptikus diszinhibíció 

tehát viselkedési szinten jelentkező fájdalmi szenzitizáció jelenségéhez vezet. Mindezek 
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alapján az inhibitoros szinaptikus transzmisszió endokannabinoidok által közvetített gátlása 

lehet felelős a viselkedési kísérletekben megfigyelt, a C-rostok fokozott aktivitása által 

indukált másodlagos hiperalgéziáért. Ezt a hipotézist alátámasztják a kapott eredmények, 

melyek szerint a CB1 farmakológiai blokkolása csökkentette, CB1 receptor hiányában pedig 

nem alakult ki másodlagos hiperalgézia, amiért szelektíven a receptorok GABA-/glicinerg 

sejteken lévő szubpopulációja bizonyult felelősnek.  

A kísérletsorozatban a krónikus fájdalom tüneteként előforduló másodlagos 

hiperalgéziát nem gyulladással vagy idegi sérüléssel váltották ki, hanem a döntően 

fájdalomérző C-rostokat aktiváló (Caterina és mtsai, 1997) TRPV1 receptor-agonistával, az 

erős paprika hatóanyagával, kapszaicinnel. A kapszaicin lokális, szubkután beadása elsődleges 

hiperalgéziát indukált az injekció helyén és tisztán mechanikai ingerléssel kiváltható, hosszan 

tartó hiperalgéziával valamint allodiniával jellemezhető, az Aβ- és Aδ-rostokból származó, 

mechanoszenzoros információ feldolgozásának gerincvelői szintű módosulása által okozott 

másodlagos vagy centrális hiperalgéziát a beadás helyét körülvevő bőrben. 

 Az endokannabinoidok a fájdalomérzékelés aktivitás-függő szenzitizációjában való 

részvétele mindezek alapján a másodlagos hiperalgézia és allodinia következő modellje 

szerint képzelhető el (40. ábra). A normális körülmények között fájdalominformáció-

specifikus lokális hátsó szarvi neuronok, melyeken amellett, hogy monoszinaptikus bemenetet 

kapnak a fájdalomérző C-rostoktól, nem-fájdalomérző axonoktól eredő poliszinaptikus 

kapcsolatok is végződnek (Baba és mtsai, 2003), nem-fájdalomérző rostok általi aktivációja a 

hátsó szarvi inhibitoros interneuronok működése révén gátolt. A fájdalomérző C-rostok 

fokozott aktivitása nyomán felszabaduló, a gátló interneuronokon lokalizált CB1 receptorokon 

ható endokannabinoidok azonban megszűntethetik ezt az gátló kontrollt, így okozva a 

fájdalominformációt közvetítő hátsó szarvi neuron küszöb feletti aktivációját mechanikai 

bemenetre azaz a mechanikai ingerre adott fájdalmi reakciót valamint a fájdalmi ingerre adott 

szenzitizált választ. Mivel az aktivitás-függő hiperalgézia a heteroszinaptikus plaszticitás egy 

formájának, a gátlás heteroszinaptikus depressziójának egy viselkedési megfelelője (Treede és 

Magerl, 2000), felmerül annak lehetősége, hogy a hátsó szarvban felszabaduló 

endokannabinoidok I-es típusú mGluR-függő heteroszinaptikus plaszticitást (I-LTD) 

mediálnak a fájdalmi információt szállító neuronkörök működését befolyásoló lokális 

gerincvelői interneuronok szinapszisaiban. Mivel a GABAerg bemenetnek a 

membránpotenciál szabályozásában és a depolarizáló áramok kikompenzálásában van 

szerepe, az elhúzódó endokannabinoid-indukált diszinhibíciónak fontos hosszú távú hatásai 

lehetnek az ingerelhetőségre valamint a serkentő szinapszisok működési hatékonyságára és 
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modifikálhatóságára. 

 
40. ábra: A hátsó szarv aktivitás-függő, endokannabinoidok által mediált szekunder hiperalgézia neuronális 
modelljének sematikus rajza. Pirossal a serkentő (N1), zölddel a gátló interneuron (N2) látszik. P1: I. rétegben 
elhelyezkedő vetítő neuron, P2: mélyebb rétegekben lévő vetítősejt (Pernía-Andrade és mtsai, 2009). 

 

A gerincvelő hátsó szarvában CB1-en ható endokannabinoidoknak tehát létezik az 

exogén kannabinoidok révén évezredek óta ismert fájdalomcsillapító szerepe (Pacher és 

mtsai, 2006; Pertwee, 2001) mellett egy pro-nociceptív hatása is, amely erős fájdalmi inger 

nyomán a szinaptikus gátlás csökkenését eredményezi, és a fájdalomérzékelés aktivitás-függő 

gerincvelői szenzitizációjához vezet. A hátsó szarvban kapott eredményeink alapján  

elmondható, hogy a retrográd 2-AG jelátvitel a központi idegrendszer számos más területén 

leírt, negatív visszacsatolást közvetítő molekuláris komponensei (Katona és Freund, 2008) 

megtalálhatók a gerincvelői szenzoros/fájdalmi információ-feldolgozás neuronhálózatainak 

kulcsfontosságú serkentő és gátló szinapszisaiban, melynek köszönhetően a 2-AG komplex 

szerepet tölt be a fájdalomérzékelés aktivitás-függő szabályozásában: egyfelől 

homoszinaptikusan hatva hálózati „biztosítékként” működik és gátolja a (fájdalomérző 

neuronok) túlzott idegi aktivitás(á)t, másrészt, heteroszinaptikusan ellentétes hatású: 

érzékenyíti a posztszinaptikus sejtet a serkentő (fájdalominformációt közvetítő) szinaptikus 

bemeneteire.  

Az endokannabinoidok fájdalomérzékelésben betöltött két ellentétes gerincvelői 

hatásának hátterében két különböző élettani állapotban, eltérő időbeliséggel jelentkező, más-

más szerepet betöltő, más összetételű sejtpopulációk által létrehozott eltérő neuronhálózati 

működés állhat, amelyben a serkentő illetve gátló terminálisokon jelen lévő aktív CB1 
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receptorok aránya különböző (lásd 41. ábra). Ennek egyik következménye lehet az is, hogy az 

általunk vizsgált két paradigmában az endokannabinoidok eltérő fájdalomérzékelési 

modalitások érzékelését befolyásolták. Míg a stressz-indukált fájdalomcsillapításban a 

termonociceptív információ érzékelése csökkent le, másodlagos hiperalgéziában az elsődleges 

sérülés helyét körülvevő terület mechanikai ingerre adott fájdalmi érzékenysége nőtt meg 

(lásd Christie és Mallet, 2009-es kommentárját). 

 

 
 
41. ábra: (A) A fájdalominformációt közvetítő gerincvelői idegdegsejteken (zöld) közvetlen glutamáterg 
szinaptikus bemenetettel (rózsaszín körök) primer fájdalomérző rostok (sárga és lila) végződnek. A nem-fájdalmi 
mechanikai ingereket szállító idegek (kék) fájdalominformációt közvetítő neuronokat beidegző GABA-/glicinerg 
gátló idegsejteken (szürke) és serkentő (zöld) interneuronokon szinaptizálnak. Az egymással összeköttetésben 
lévő gátló és serkentő interneuronok egyidejű aktivációja a nem-fájdalmi ingerek által gátolja a nem-fájdalmi 
információ fájdalmi pályákra történő áttevődését. (B) Hosszan tartó, intenzív fájdalmi stimuláció hatására a 
primer afferensekből történő fokozott glutamát-ürülés mGluR-okat aktivál. Ennek hatására endokannabinoidok 
szabadulnak fel, melyek csökkentik a serkentő neuronokra érkező gátlást. Ez teszi lehetővé a 
fájdalominformációt közvetítő neuronok serkentését nem-fájdalmi mechanikai ingerek által, fájdalomérzetet 
okozva (Christie és Mallet, 2009). 

 

 

II. A NAPE-PLD enzim preszinaptikus elhelyezkedése a hippokampusz serkentő 

axonterminálisaiban  
 

 Az előzőekben tárgyalt, az agykéregtől a gerincvelőig a központi idegrendszer számos 

területén leírt retrográd 2-AG szignalizáció nagy valószínűséggel az idegrendszer evolúciós 

szempontból ősi jelátviteli útvonala. Ezt támasztják alá in silico genomikai vizsgálatok, 

melyek szerint a DGL-α és a CB1 receptor a törzsfejlődés során együtt jelentek meg a 

csalánozókban, és azóta is együtt evolválódtak az állatvilág különböző törzseiben, egészen az 

emberig (De Petrocellis és mtsai, 1999; McPartland és Glass, 2003; McPartland és mtsai, 

2007).  

 Ezzel szemben a másik fő endokannabinoidot, az anandamidot és rokon bioaktív 
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lipidvegyületeket, a NAE-ket szintetizáló NAPE-PLD a gerincesek törzsére jellemző 

(McPartland és mtsai, 2006), evolúciósan újabb megjelenésű enzim, amely specifikusabb 

idegrendszeri eloszlása és a hippokampuszban leírt szubcelluláris lokalizációja alapján egy, a 

2-AG szignalizációtól alapvetően eltérő szinaptikus jelátvitel kiindulópontját jelentheti.  

 A NAPE-PLD enzim eloszlásának vizsgálatakor ugyanis azt találtuk, hogy retrográd 

jelátvitelben feltételezett szerepével ellentétben preszinaptikusan helyezkedik el a 

hippokampusz több serkentő axonterminális-típusában. Ez a NAE-k két fő lehetséges 

útvonalon megvalósuló hatását eredményezheti, amelyek azonban akár (sejttípus-függően) 

együttesen is előfordulhatnak (42. ábra).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42. ábra: A NAPE-PLD lipidtermékei 
által használt potenciális szignalizációs 
útvonalak 
  

Az egyik lehetőség az anterográd útvonal, ebben az esetben a bioaktív lipidek 

felszabadulva a glutamáterg végződésekből, posztszinaptikus célelemeiken fejtik ki hatásukat. 

Ezt az eshetőséget támasztja alá a NAE-k fő lebontóenzime, a FAAH (Cravatt és mtsai, 1996) 

posztszinaptikus elhelyezkedése principális sejtek szomatodendritikus kompartmentumában 

(Gulyás és mtsai, 2004). Ugyanakkor, számos adat szól a FAAH által terminált anterográd 

jelátvitel ellen, ami azt jelentené, hogy a NAE-knak inaktiválódásukhoz át kellene jutniuk az 

extracelluláris téren. Először is, a FAAH enzim eloszlása teljesen nem fed át a NAPE-PLD 

előfordulásával: a stratum lucidumban például, ahol a hilus mellett a legerősebb NAPE-PLD 

immunpozitivitást kaptuk, a FAAH a többi réteghez képest gyenge jelet adott (Gulyas és 

mtsai, 2004). Fordított volt a helyzet a stratum lacunosum-moleculare-ban: itt a NAPE-PLD 

immunjele a detekciós küszöb alatt maradt, míg a FAAH finoman szemcsézett DAB-festést 
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mutatott (Gulyas és mtsai, 2004). A FAAH továbbá újabb biokémiai vizsgálatok eredményei 

szerint nem csak a NAE-k lebontását végzi, hanem a zsírsavamidok más felépítésű 

csoportjaiba tartozó jelátvivő molekulák degradációjáért is felel (Saghatelian és mtsai, 2006). 

Ezen kívül, a NAE-k is rendelkeznek más agyi lebontóenzimmel is a FAAH mellett (Tsuboi 

és mtsai, 2007). Végezetül, molekuláris evolúciós vizsgálatok azt mutatták, hogy a FAAH 

nem a NAPE-PLD-vel, hanem egy másik, anandamidot és más NAE-kat előállító enzimmel, 

az α/β-hidroláz 4-gyel (Abhd4-gyel) (Simon és Cravatt, 2006) mutat közös filogenetikai 

evolúciós történetet (McPartland és mtsai, 2007).  

 A másik elképzelés szerint az anandamidnak és NAE-rokonainak intracelluláris 

szignalizációs szerepe lenne a preszinaptikus idegvégződésekben. Emellett szól az az 

eredmény, amely szerint a NAPE-PLD, szemben a DGL-α-val, amely a dendritek külső 

membránjába ékelődik és plazmamembrán-eredetű foszfolipid prekurzorokból szintetizál a 

preszinaptikus oldalon szignalizáló 2-AG molekulát, sejten belüli membránorganellumokon 

halmozódik fel, amely intracelluláris membránciszternák a SER részeként lipid-raktárakként 

is funkcionálhatnak. Ezt támasztják alá azok a korábbi biokémiai vizsgálatok, amelyek a 

NAPE-PLD katalitikus aktivitását, csakúgy mint ligandumait, a NAPE-molekulákat az 

agyszövet-homogenizátumok tisztított mikroszóma-frakcióiból tudták kimutatni, a 

plazmamembrán-frakciókból azonban nem (Cadas és mtsai, 1997; Okamoto és mtsai, 2007). 

Az axonterminálisok intracelluláris membránzsákjainak egy másik lehetséges szerepe, hogy 

kalciumraktárakként működve, aktivitás-függően lássák el kofaktorral a külső felszínükön 

található, kalcium-függő katalitikus aktivitású NAPE-PLD-t. Primer afferens neuronokban 

leírták, hogy az ezekből a raktárakból felszabaduló kalcium anandamid-szintézist indít be, és 

TRPV1 csatornákon keresztül felerősíti a kalcium-ionok beáramlását (van der Stelt és mtsai, 

2005). Habár a NAPE-PLD génkiütött állatokban végzett real-time PCR méréseink nem 

mutattak ki változást a TRPV1 mRNS mennyiségében a kontroll, vad típusú állatokhoz 

képest, egy rokon ioncsatorna, a TRPV4 megváltozott expressziós szintje a NAPE-PLD 

lipidterméke(i) által közvetített jelátvitel egyik esetleges célelemére utal. A TRPV4, ez a 

TRPV-család többi tagjához hasonlóan hat transzmembrán-domént tartalmazó kationcsatorna 

(Liedtke és mtsai, 2000; lásd még Mutai és Heller, 2003-as összefoglalóját) korábbi 

vizsgálatok alapján expresszálódik a hippokampuszban (Kunert-Keil és mtsai, 2006; 

Shibasaki és mtsai, 2007), ami felveti annak lehetőségét, hogy a NAE-k a TRPV4 csatorna 

működését befolyásolhatják az idegsejtekben. 

 A NAPE-PLD által előállított NAE-k molekuláris céleleme(i) azonban még nem 

ismert(ek). Megfigyelésünket, amely szerint a NAPE-PLD a legnagyobb sűrűségben a 
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hippokampális szemcsesejtekben van jelen az agyban, azóta egy másik labor is igazolta 

(Egertová és mtsai, 2008). Annak további kimutatása, hogy a NAPE-PLD szubcellulárisan a 

granulasejtek mohaterminálisaiban található, amelyek nem fejeznek ki CB1 receptort (Katona 

és mtsai, 2006) valamint az az ismeret, hogy a preszinaptikus CB1 a posztszinaptikus 

tüskéken sem detektálható (Katona és mtsai, 1999; Katona és mtsai, 2006), azt valószínűsíti, 

hogy a moharost-végződésekben keletkező NAE-molekulák receptora nem a CB1 kannabinoid 

receptor. Ezen bioaktív lipidmolekulák receptorainak azonosítása a jövő egyik izgalmas 

feladata, ami sejtélettani szerepük megértéséhez is közelebb visz majd. 

 A mohaterminálisok további érdekessége, hogy alacsony spontán tüzelési 

valószínűséggel, azonban nagyfokú rövid távú és frekvencia-függő facilitációs képességgel 

valamint kizárólag preszinaptikus NMDA-független LTP-vel jellemezhetőek (Spruston és 

McBain, 2007). Az a megfigyelés, miszerint ezek a boutonok nagy mennyiségben 

tartalmaznak NAPE-PLD-t, felveti az enzim bioaktív termékeinek preszinaptikus plaszticitási 

folyamatokban való részvételét. Ennek a hipotézisnek a tesztelésére ugyancsak további 

vizsgálatok szükségesek.  

 Az sem felderített még, vajon a NAPE-PLD potenciális lipidtermékei közül csak egy 

típus jellemző-e egy axonterminálisra, avagy sejttípustól függetlenül, a NAPE-PLD egyszerre 

sokféle NAE-t állít elő. Érdekes elgondolni annak a lehetőségét, hogy a belső membránok 

NAPE-összetételének / elérhetőségének szabályozása is megszabhatja az adott terminális-

típusban NAPE-PLD rendelkezésére álló prekurzorok és a keletkező NAE-k természetét. 

Későbbi lipidomikai vizsgálatok segíthetnek tisztázni ezeket a kérdéseket.  

 Mindezek alapján feltételezhető, hogy a NAE-k, a 2-AG-hez hasonlóan, ugyancsak 

szinaptikus jelátviteli molekulák, de nem retrográd, CB1-en ható lipidszignalizáció közvetítői. 

Felvetődik a lehetőség, hogy ezek a NAE-k még nem azonosított receptor(ok)on hatva a 

szinaptikus plaszticitás új formáiért lehetnek felelősek. 

 

III. A két tanulmányozott endokannabinoid-szintetizáló enzim eltérő 

szubcelluláris lokalizációjának jelentősége  
 

 Összefoglalásképpen elmondható tehát, hogy néhány endokannabinoid korábban 

feltételezett, homogén sejtélettani szerepével ellentétben, a bioaktív szerepet betöltő 

lipidszármazékok jelenleg is egyre bővülő, meglepően széles molekuláris repertoárja valamint 

a dolgozatban is bemutatott eredményeink, miszerint különböző lipidszignalizációs útvonalak 
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kiindulópontját jelentő endokannabinoid-szintetizáló enzimek különböző sejttípusokban, azok 

teljesen különböző szubcelluláris kompartmentumaiban helyezkednek el, sokféle sejtélettani 

illetve hálózati működéseben betöltött funkciót valószínűsítenek. A még nem ismert 

elhelyezkedésű, újonnan leírt szintetizáló- és lebontóenzimek valamint receptorok 

lokalizációja, farmakológiai manipulációja, illetve a lipid-szintek minél nagyobb felbontású 

mérése közelebb vihet ennek a korábban nem sejtett mértékű diverzitást mutató 

lipidtermészetű jelátviteli molekulák idegrendszeri szerepének felderítéséhez.  
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KÖVETKEZTETÉSEK 
 

A gerincvelő hátsó szarvában végzett, a 2-AG által közvetített szinaptikus plaszticitás 

molekuláris komponenseinek előfordulását és funkcionális jelentőségét kutató vizsgálataink 

eredményei arra utalnak, hogy a primer afferens szenzoros neuronok serkentő centrális 

szinapszisai rendelkeznek egy belső, negatív visszacsatolást közvetítő molekuláris 

rendszerrel, a retrográd 2-AG jelátviteli úttal, amely aktivitás-függő módon tudja szabályozni 

a fájdalmi információ átadását annak első átkapcsolódási pontján, így kulcsfontosságú szignál 

lehet a fájdalomátvitel gátlásában.  

Ezzel szemben, a gátló gerincvelői szinapszisok CB1-receptorán ható retrográd 

endokannabinoid  jelátvitel a fájdalomátvitel serkentésében működhet közre heteroszinaptikus 

fájdalmi szenzitizáció közvetítőjeként, jelentős szerepet játszva a gerincvelői hátsó szarvba 

érkező intenzív fájdalmi stimuláció hatására kialakuló centrális hiperalgézia jelenségében.   

 Végezetül, az anandamid és a rokon NAE-k szintézisenzime központi idegrendszeri 

eloszlásának tanulmányozása arra derített fényt, hogy ezen lipidmolekulák, melyek szintén 

megtalálhatók a glutamáterg szinapszisokban, a másik fő endokannabinoid 2-AG-tól 

markánsan különböző keletkezési hellyel és receptorral bírnak, és nem retrográd, hanem 

anterográd vagy intracelluláris szignálfolyamat hírvivőiként működhetnek az agyban. A 

NAPE-PLD pozíciójának azonosítása tehát egy új endokannabinoid jelátviteli út 

kiindulópontját jelentheti, és a NAE-k egy eddig nem azonosított NAE receptorokon 

keresztüli, a szinaptikus neurotranszmisszió és plaszticitás szabályozásában betöltött önálló 

szerepét támasztja alá.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 
  

Az endokannabinoidok, úgy, mint az anandamid és a 2-arachidonil-glicerin (2-AG), a 

CB1 és CB2 kannabinoid receptoron ható, lipidtermészetű szignálmolekulák. A kannabinoidok 

egyik legismertebb idegrendszeri hatása a fájdalomcsillapítás, mind akut mind krónikus 

fájdalomban. Korábbi kísérletek feltételezték a 2-AG központi szerepét a fájdalom 

szabályozásában, azonban ennek anatómiai háttere a gerincvelőben nem volt tisztázott. 

Munkánk során a 2-AG jelátvitel fájdalmi információfeldolgozás szabályozásában betöltött 

szerepének molekuláris neuroanatómiai vizsgálatát tűztük ki célul a gerincvelő hátsó 

szarvában. Eredményeink szerint a 2-AG szintetizáló enzime, a diacilglicerol lipáz-α (DGL-α) 

a hátsó szarvi neuronokban mind mRNS-, mind fehérje-szinten megtalálható. Legsűrűbben a 

felszíni rétegekben fejeződik ki, ugyanott, ahol a 2-AG molekuláris céleleme, a CB1 

kannabinoid receptor. Míg a DGL-α szubcellulárisan a fájdalomérző primer afferensek által 

beidegzett posztszinaptikus elemekben fordult elő, együtt a 2-AG bioszintézisét beindító 

metabotróp glutamát receptor 5 (mGluR5)-tel, a CB1 receptor preszinaptikusan, serkentő és 

gátló axonterminálisokon volt megtalálható. A gerincvelői retrográd 2-AG jelátviteli kaszkád 

fájdalomcsillapító szerepét in vivo vizsgálatok igazolták, melyekben az mGluR5 gerincvelői 

aktivációja stressz-indukált analgéziát váltott ki a DGL–2-AG–CB1-útvonalon keresztül. A 

gátló interneuronokon lévő CB1 receptorok jelenléte ugyanakkor az endokannabinoidok egy 

másik, fájdalomérzékelésben játszott, váratlan szerepére derített fényt. In vitro vizsgálatok 

szerint az erős fájdalmi inger hatására felszabaduló endokannabinoidok a hátsó szarvi gátló 

neuronokon található CB1 receptorokon hatva fájdalmi szenzitizáció közvetítői is lehetnek, 

viselkedési szinten hiperalgéziát, krónikus fájdalomban kulcsfontosságú jelenséget kiváltva.  

A 2-AG-val ellentétben a szinaptikus anandamid szignalizáció molekuláris és 

anatómiai felépítése nem ismert. További kísérleteinkben ezért az anandamidot és rokon N-

acil-etanolaminokat (NAE-kat) előállító N-acil-foszfatidil-etanolaminokat hidrolizáló 

foszfolipáz D (NAPE-PLD) sejtes illetve ultrastrukturális elhelyezkedését vizsgáltuk. 

Eredményeink szerint, szemben az anandamid korábban feltételezett retrográd szerepével, a 

NAPE-PLD preszinaptikusan helyezkedett el a hippokampusz serkentő axonterminálisaiban 

és intracelluláris membránciszternákon akkumulálódott. Ezen felül, a legnagyobb 

mennyiségben a gyrus dentatus szemcsesejtjeiben fejeződött ki, melyek axonján nem található 

CB1 receptor. A NAE-k 2-AG-tól markánsan különböző szintézis-helye és receptora a 

glutamáterg szinapszisokban a különböző endokannabinoidok eltérő élettani szerepét 

valószínűsíti a szinaptikus funkciók szabályozásában. 
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SUMMARY 
  

Endocannabinoids, such as anandamide and 2-arachidonoylglycerol (2-AG), are lipid 

signaling molecules acting on CB1 and CB2 cannabinoid receptors. One of the most striking 

effects cannabinoid receptor agonists exert in the nervous system, is antinociception in both 

acute and chronic pain. The critical role of 2-AG in pain regulation has been implicated 

however, the underlying molecular anatomical basis at the spinal level has been largely 

unknown. Therefore, using molecular neuroanatomical approaches, we aimed to identify sites 

of 2-AG synthesis and action in the dorsal spinal cord. Our results showed that dorsal horn 

neurons widely expressed diacylglycerol lipase-alpha (DGL-α), the synthesizing enzyme of 2-

AG. Moreover, dense distribution of DGL-α proteins and CB1 receptors was revealed, 

especially in the superficial layers. DGL-α was demonstrated to be located in a remarkable 

postsynaptic position at excitatory synapses formed by incoming nociceptive primary 

afferents, while CB1 was shown presynaptically on excitatory and inhibitory axon terminals. 

Furthermore, DGL-α in postsynaptic elements receiving nociceptive input co-localized with 

metabotropic glutamate receptor 5 (mGluR5), whose activation induces 2-AG biosynthesis. In 

an animal model of stress-induced analgesia, 2-AG-mediated retrograde suppression of 

nociceptive transmission at the spinal level through the mGluR5–DGL–2-AG–CB1 pathway 

was shown. On the other hand, spinal endocannabinoids, produced upon intense nociceptive 

stimulation, were demonstrated in vitro to activate also CB1 receptors located on inhibitory 

dorsal horn interneurons and reduce synaptic inhibition of spinal output neurons. On a 

behavioural level, this leads to pain sensitization called hyperalgesia, a key feature of 

pathological pain, revealing a novel, unexpected role of spinal 2-AG signaling in nociception.  

 Despite that of 2-AG, the molecular and neuroanatomical architecture of synaptic 

anandamide signaling still remains to be determined. In our further experiments, we aimed to 

uncover the cellular source and subcellular positioning of N-acylphosphatidyl-ethanolamine-

hydrolizing phospholipase D (NAPE-PLD), a biosynthetic enzyme of anandamide and its 

related bioactive congeners, the N-acylethanolamines (NAEs). Our data demonstrated that, in 

contrast to its predicted role in retrograde signaling, NAPE-PLD was concentrated 

presynaptically, on intracellular membrane cisternae of hippocampal excitatory axon 

terminals. Furthermore, the highest density of NAPE-PLD was found in mossy terminals of 

granule cells, which do not express CB1 receptors. The remarkably different sites of NAE 

synthesis and action from that of 2-AG at glutamatergic synapses imply heterogeneous 

physiological roles for distinct endocannabinoids in the regulation of synaptic functions. 
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KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS 
  

 Elsősorban témavezetőmnek, Katona Istvánnak köszönöm, hogy szakmai útmutatást 

adott a kannabinoidok világában, a tudományos kutatás elméleti kérdései mellett fáradhatatlan 

lelkesedéssel segített a kísérletek gyakorlati elvégzésében, és ösztönzött az újabb kérdések 

megválaszolására. Köszönettel tartozom Freund Tamásnak, aki lehetővé tette, hogy a KOKI-

ban dolgozhassak, és végig támogatta munkámat. Köszönöm Katona-Urbán Gabriellának a 

sok-sok gyakorlati segítséget és in situ hibridizációs kísérletekhez használt ribopróbákhoz 

szükséges plazmidok elkészítését. Ludányi Anikónak mindenkori segítőkészségéért, valamint 

a real-time PCR-hez és a statisztikai analízisben nyújtott hasznos tanácsaiért vagyok hálás. 

Dudok Barnának köszönöm, hogy megosztotta velem elméleti tudását és kísérleti 

tapasztalatait, sokat tanultam belőlük, és segített a NAPE-PLD immunarany kvantifikáció 

elvégzésében. Végezetül, köszönöm laborunk újonnan érkezett tagjának, Pintér Balázsnak, 

hogy figyelmességével és őszinte szakmai érdeklődésével segít a tudományos munka 

örömmel való végzésében. 

 Köszönöm az Agykéreg Kutatócsoport többi tagjának is, hogy segítettek a kutatás 

során felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásában. A doktori értekezésben 

szereplő tudományos eredmények létrejöttéhez nyújtott szakmai segítségüket köszönom nekik 

és az MTA KOKI más csoportjaiban dolgozó munkatársaknak is, kiemelten: Hájos 

Norbertnek, Papp Orsolyának, Németh Beátának, Acsády Lászlónak, Bokor Hajnalkának, 

Borhegyi Zsoltnak, Hangya Balázsnak, Nusser Zoltánnak, Lőrincz Andreának, Bánságiné 

Rónaszéki Dórának és Fekete Csabának. Szeretnék köszönetet mondani a kutatómunka 

technikai hátterének biztosításában nélkülözhetetlen munkájáért Lengyel Katalinnak, Iványi 

Katalinnak, Szépné Simon Emőkének és Goda Győzőnek. Köszönöm Wittner Lúciának a 

hippokampusz anatómiájának összefoglalásához nyújtott segítségét, Nyíri Gábornak 

képszerkesztési ismereteinek átadását, Mark Eyre-nek a konfokális mikroszkóp használatához 

adott szakmai tanácsait valamint Görcs Tamásnak a CGRP-ellenanyag elkészítését és 

rendelkezésünkre bocsátását. Külön köszönet illeti külföldi kollégáinkat, akikkel 

együttműködve születtek meg a doktori disszertációban szereplő tudományos eredmények, 

név szerint Ken Mackie-t, Masahiko Watanabe-t, Andreas Zimmert,  Andrea Hohmann-t, 

Laura Gregg-et, Hanns Ulrich Zeilhoffert, Alejandro Pernía-t, Ako Kato-t, Rohini Kunert, 

Anke Tappe-Theodore-t és Benjamin Cravattot igen értékes munkájukért.  

 Köszönettel tartozom továbbá Juhász Gábornak, volt témavezetőmnek is, aki 

diákéveim alatt megismertetett a tudományos gondolkodásmód és kutatómunka izgalmával, 



 121

valamint volt közvetlen kollegáimnak, Szepesi Zsuzsannának, Takács Eszternek, Slézia 

Andreának, Pálhalmi Jánosnak és Szikra Tamásnak szakmai és baráti segítségükért.  

 Végül, köszönöm családomnak a tudományos munkához szükséges megértő 

türelmüket és feltétlen támogatásukat. A dolgozatot Varga Viktornak ajánlom, köszönetképpen 

felbecsülhetetlen, mindennapos emberi és szakmai segítségéért. 


