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BEVEZETÉS  

 

Az endokannabinoid rendszer molekuláris és anatómiai felépítése 

 Az endokannabinoidok a vadkender (Cannabis sativa, 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 (Piomelli, 2003). 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.  

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 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 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). A CB1 

receptor elsődleges endogén ligandumának tartott, de CB2-t is 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).  

A 2-AG szintézisében és lebontásában részt vevő molekuláris elemek 

A 2-AG a sejtek membránjain nagy valószínűséggel átoldódó molekulaként nem szinaptikus 

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

bioszintézise a főként a 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).  

A 2-AG mint retrográd szinaptikus endokannabinoid jelátvivő molekula 

 A 2-AG-jelátvitel molekuláris komponenseinek az agy számos területén feltárt szubcelluláris 
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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, az MGL-t axonterminálisokban, 

preszinaptikus elhelyezkedéssel írták le (Katona és mtsai, 1999, 2000, 2001, 2006; Gulyás és mtsai, 

2004), ugyanakkor elsődleges bioszintézis-enzimét a DGL-α-t a szinapszisok fogadó 

(posztszinaptikus) oldalán, a CB1-et expresszáló terminálisokkal szemben lokalizálták (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, 2007, 2008). 

 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 (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), melyek bizonyos idegi működések tapasztalat-

függő illetve kóros módosulásai hátterében álló molekuláris mechanizmusokat jelenthetik.  

 Az anandamid és más N-acil-etanolaminok (NAE-k) az agyban 

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

legintenzívebben vizsgált szignalizációs molekula az anandamid. Felépítése alapján az N-acil-

etanolaminok családjába tartozik, 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). 

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 (Di Marzo és mtsai, 1994; Okamoto és 

mtsai, 2007), melyeket az agyban egy még nem azonosított, kalcium-függő katalitikus aktivitású N-

acil-transzferáz (NAT) enzim hoz létre foszfolipidekből (Cadas és mtsai, 1997). A legismertebb, 

direkt metabolikus kaszkádban a NAPE-molekulákat az N-acil-etanolaminokat hidrolizáló 

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.  
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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. 

A PEA antiepileptikus, fájdalomcsillapító-gyulladáscsökkentő (Calignano és mtsai, 1998; Cravatt és 

Lichtman, 2004), míg az OEA és a SEA étvágycsökkentő (Rodriguez de Fonseca, 2001; Oveisi és 

mtsai, 2004) hatást fejt ki, emellett az OEA fájdalomcsillapító hatását is leírták (Suardíaz és mtsai, 

2007). Szemben azonban in vivo funkcionális jelentőségükkel, az anandamid és a rokon 

lipidszármazékok által mediált, idegrendszeri működéseket befolyásoló jelátvitel sejtes 

mechanizmusai egyelőre feltáratlanok.  

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 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 (Nagayama és mtsai, 1999;  Panikashvili és 

mtsai, 2001; van der Stelt és mtsai, 2001; Wallace és mtsai, 2001, 2002, 2003; Shafaroodi és mtsai, 

2004).  Egy másik példa az endokannabinoidok által befolyásolt, szinaptikus plaszticitással illetve 

patológiás esetben kóros túlműködéssel jellemezhető neuronhálózati működésre a 

fájdalomérzékelés. Az emberiség által ősidők óta fájdalomcsillapításra használt kannabinoidok 

csökkentik az akut fájdalmi ingerekre adott fájdalmi reakciókat valamint a hiperalgéziát (fájdalmi 

ingerekre történő megnövekedett érzékenységet) és az allodiniát (gyenge taktilis stimulációval 

kiváltott fájdalmat) 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). A szervezetben termelődő endokannabinoidok fájdalomcsillapító 

szerepét is kimutatták mind fiziológiás (Hohmann és mtsai, 2005; Suplita és mtsai, 2006; Kinsey és 

mtsai, 2009), mind patológiás (Mittrirattanakul és mtsai, 2006; Petrosino és mtsai, 2006) 

fájdalomban. Azonban, szemben az endogén kannabinoid 2-AG fájdalomcsillapításban feltételezett 

központi jelentőségével és a szinaptikus hatékonyság hosszan tartó megváltozásában játszott 

szerepével, hatásának molekuláris neuroanatómiai alapjai a gerincvelőben korábban nagyrészt 

ismeretlenek voltak. 
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CÉLKITŰZÉSEK 

 

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 

Vizsgálatainkban a fájdalmi információfeldolgozásban részt vevő 2-AG jelpálya 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 és a 2-AG molekuláris céleleme, 

a CB1 kannabinoid receptor? 

• Milyen szubcelluláris elhelyezkedés jellemző a DGL-α-ra, a 2-AG szintézisét indukáló mGluR5-

re és a CB1 receptorra a gerincvelő hátsó szarvában? 

• A hátsó szarv felszíni rétegeinek mely szinapszistípusaiban fordul elő a CB1 receptor? 

• Hogyan vesz részt a gerincvelői retrográd 2-AG szignalizáció a stressz-indukált analgézia 

jelenségében? (Laura C. Gregg és 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 

További kísérleteikben a NAPE-PLD, az anandamid és a rokon NAE molekulák egyik 

közelmúltban azonosított szintetizálóenzime (Okamoto et al., 2007) eloszlását vizsgáltuk a központi 

idegrendszerben, konkrét 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?



MÓDSZEREK 

 

Szövetelőkészítés anatómiai és molekuláris biológiai kísérletekhez 

 Kísérleteinket vad típusú C57BL/6, CB1 génkiütött (KO; Zimmer és mtsai, 1999) és 

NAPE-PLD KO (Leung és mtsai, 2006) egereken valamint Wistar patkányokon végeztük. Az 

immuncitokémiai illetve in situ hibridizációs anatómiai vizsgálatokhoz ketamin-xilazinnal 

altatott, perfundált állatok fixált szöveteiből készített 50 μm vastag metszeteket használtunk. 

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

puffert 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 altatott állatokat dekapitáltuk, majd a megfelelő agyterület 

szárazjég feletti izolálását követően a fixálatlan szövetekből jégen történő ultrahangos 

homogenizálás után teljes RNS mintákat izoláltunk, melyből teljes cDNS mintát írtunk át.   

In situ hibridizáció 

 Kísérleteinkben az egér DGL-α és NAPE-PLD kódoló szekvenciája ellen készített, 

digoxigenin-jelölt RNS-próbákat használtunk. A hibridizációs reakciókat szabadon úszó 

metszeteken végeztük, melyeket normál kecske szérumot tartalmazó blokkolóban lúgos 

foszfatáz enzimmel konjugált kecske anti-digoxigenin antitesttel inkubáltunk. A reakciót 5-

bromo-4-kloro-3-indolil-foszfát és nitrokék-tetrazoliumklorid kromogének elegyével hívtuk 

elő.  

Immuncitokémia 

 Kísérleteinkben szabadon úszó előagyi illetve gerincvelői metszeteket normál kecske 

vagy szamár szérummal blokkoltuk, majd az adott kísérletnek megfelelő primer antitesttel 

inkubáltuk. Az immunfestés előhívási módjától függően ezután 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 (beágyazás előtti immunarany-jelölés) használtunk.

 A biotinilált másodlagos ellenanyaggal történő inkubáció után avidin-biotinilált 

peroxidáz enzim komplex hidrogénperoxid és 3,3’-diaminobenzidinnel (DAB) vagy DAB-

nikkel színreakcióval tettük láthatóvá az általunk vizsgált fehérje lokalizációs helyét. A 
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beágyazás előtti immunarany-jelölést ezüsttel intenzifikáltuk.  

 Két antigén együttes előfordulását kettős fluoreszcens immunfestéssel illetve 

elektronmikroszkópos szinten vizsgáló kísérleteinkben, az immunarany-festés és az 

immunperoxidáz módszer kombinálásával vizsgáltuk. Az elektronmikroszkópos metszeteket 

OsO4-dal és uranil-acetáttal kezeltük, dehidráltuk, majd műgyantába ágyaztuk.  

Elektronmikroszkópos vizsgálatok és statisztikai elemzések 

 Az elektronmikroszkópos analízishez Formvar hártyával borított rézgridekre felvett 60 

nm vékony sorozatmetszeteket használtunk, melyeket ólom-citráttal kontrasztoztuk.  

 A primer afferensek gerincvelői hátsó szarvban történő azonosításához a szinaptikus 

glomerulusokat definiáló ultrastrukturális morfológiai kritériumokat használtuk (Ribeiro-da-

Silva és Coimbra, 1982; Ribeiro-da-Silva, 1995), melyhez a terminálisokat szomszédos 

elektronmikroszkópos sorozatmetszeteken követtük.  

 A NAPE-PLD lokalizációját és előfordulási sűrűségét hippokampális serkentő 

axonvégződésekben vad típusú és NAPE-PLD KO egerekből készült metszeteken végzett 

immunarany-festések összehasonlításával határoztuk meg, a festést elemző kutató nem 

ismerte az adott kísérlethez használt állat genotípusát. A NAPE-PLD vad típusú és KO egerek 

immunjelölésének összehasonlításához χ2 tesztet, az aranyszemcsék szubcelluláris 

eloszlásának megállapításánál a 2 csoport összehasonlításához kétoldali nemparametrikus 

Mann–Whitney U tesztet használtunk. 

Immunfluoreszcens jelölések konfokális mikroszkópos analízise 

 A fluoreszcens immuncitokémiával előhívott gerincvelői metszeteket 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, arányukat minden állatra külön-külön megállapítottuk. Az 

eredményeket átlag ± SD formában adtuk meg. 

Kvantitatív PCR mérések  

 Kvantitatív real-time PCR méréseinket vad típusú és NAPE-PLD KO egerekből 

származó cDNS mintán végeztük. A vizsgált gének expresszióját 100-150 bázispár hosszú 

amplikonokhoz szükséges primerpárok felhasználásával mértük. Negatív kontroll-

méréseinkben reverz transzkriptázt nem tartalmazó mintát és desztillált vizet használtunk. A 

reakciók specificitását az olvadási görbe analízisével igazoltuk, az amplifikált fragmentumok 
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hosszát gél-elektroforézissel ellenőriztük.  

 Az eredmények kiértékelésében minimum három párhuzamos mérés átlagértékét 

vettük figyelembe. A vizsgált gének expressziós szintjére kapott értékeket 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.   

Viselkedési vizsgálatok 

Az 2-AG jelátviteli útvonal gerincvelői létezését in vivo a stressz-indukált 

fájdalomcsökkenés állatmodelljében Andrea Hohmann kutatócsoportjával kollaborációban 

igazoltuk. A fájdalomcsillapítást Sprague-Dawley patkányok hátsó lábán alkalmazott 

elektromos ingerléssel váltották ki, az egyes hatóanyagokat intratekálisan adták be. A 

fájdalomérzékelést termonociceptív farokvisszahúzásos tesztben a latencia értékével mérték.     

 A hátsó szarvi gátló terminálisokon 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 C57BL/6 vad típusú, CB1 KO (Marsicano és mtsai, 2002), sns-CB1 KO 

és floxolt (Agarwal és mtsai, 2007) és ptf1a-CB1 KO és floxolt (Kawaguchi és mtsai, 2002) 

egereken végezték. A másodlagos hiperalgézia kiváltásához 10 μl kapszaicint injektáltak 

szubkután az állatok lábának talpába. Ezután vizsgálták a gyenge izoflurán altatásban 

intratekálisan beadott farmakonok hatását a von-Frey filamentumokkal történő mechanikai 

stimulálással kiváltott láb-visszahúzásra.  

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 C57BL/6J egerekből származó, 250-300 μm 

vastag, transzverz lumbáris gerincvelői szeleteken végezték. A hátsó szarv felszíni rétegeiben 

elhelyezkedő neuronok posztszinaptikus áram-válaszait whole-cell patch-clamp módban 

vezették el. 
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EREDMÉNYEK 

 

A fájdalomérzékelés endokannabinoid szabályozásának molekuláris alapjai a 

gerincvelő hátsó szarvában 

 

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. 

Eredményeink szerint a DGL-α mRNS-e széleskörűen expresszálódik a gerincvelői 

szürkeállomány teljes átmetszetében elszórtan elhelyezkedő lokális sejtekben, a kontroll 

ribopróbával végzett kísérletek ugyanakkor nem mutattak szignifikáns jelölődést. A 

gerincvelő hátsó szarvában lévő neuronok változó mennyiségben fejezték ki a DGL-α-t és a 

gerincvelő intermedier zónájában is nagy számban voltak találhatók a 2-AG-t előállító 

enzimet expresszáló sejtek. Érdekes módon, a legmagasabb szintű expressziót a mellső 

szarvban elhelyezkedő óriás, feltételezhetően gerincvelői motoneuronok mutatták.  

 Ahhoz, hogy megtudjuk, vajon az átíródott DGL-α fehérje a neuronok mely részébe 

transzportálódik illetve mely gerincvelői rétegekben dúsul fel, az enzimet lokalizáló 

immuncitokémiai reakciók voltak segítségünkre. Az immunfestések a gerincvelő 

szürkeállományának egészére kiterjedő, pontozott DGL-α-immunjelölést mutattak az egérből 

származó gerincvelő-metszeteken, a legnagyobb sűrűségben a hátsó szarv felszíni rétegeiben, 

a primer érzőafferensek központi végződési területén. A jellegzetes pontozott immunjel 

mellett a mellső szarvban elszórtan sejttestek is mutattak DGL-α immunreaktivitást. 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.  

 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 

CB1-ellenanyaggal végzett peroxidáz-alapú (DAB) immunfestés fénymikroszkópos analízise 

a CB1 kannabinoid receptor DGL-α-hoz nagyon hasonló eloszlására derített fényt a dorzális 
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egér-gerincvelőben. A legerőteljesebb CB1-immunreaktivitást a hátsó szarv felszíni rétegeiben 

találtuk, ahol a receptor-fehérje akkumulációja nagyobb nagyításon nagy sűrűségű 

pontozottságban mutatkozik meg. A szuperficiális rétegeken kívül erőteljesen festődést 

mutatott a funiculus dorsolateralis, amely fehérállomány-kötegben interszegmentális 

összeköttetések, felszálló projekciós pályák és leszálló modulátoros rendszerek axonjai futnak 

valamint a X. réteg (a canalis centralis körül) is, ahol a zsigerekből szenzoros információt 

szállító afferensek végződnek. A CB1-ellenanyag specificitását a CB1-génkiütött állatokból 

származó gerincvelői metszetek festődésének hiánya igazolta.  

 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, azon belül is a 

legnagyobb sűrűségben a hátsó szarvban, a primer fájdalomérző axonok végződési területén. 

 

A DGL-α enzim posztszinaptikusan helyezkedik el, míg a CB1 receptor preszinaptikusan 

lokalizált a 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 

valamint kis méretű dendrittörzsekben történő felhalmozódását mutatta ki. A DGL-α-t 

tartalmazó posztszinaptikus elemekre jellemzően DGL-α-immunnegatív serkentő 

idegvégződések adtak aszimmetrikus szinapszisokat, köztük morfológiai jellemzőik alapján 

C- illetve Aδ-rostok idegvégződéseinek megfeleltethető I-es illetve II-es 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. 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, jellegzetes 
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periszinaptikus pozícióban akkumulálódnak a hátsó szarv felszíni rétegeiben.  

 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. A preszinaptikus CB1-

immunjel egy része I-es illetve II-es típusú glomeruláris terminálisokban volt megtalálható.  

 Ezen eredmények megerősítéseként, immunarany-technikával is sikerült kimutatni a 

CB1 kannabinoid receptor preszinaptikus elhelyezkedését az aszimmetrikus szinapszisokat 

adó serkentő axonterminálisokon, köztük a primer szenzoros afferensek centrális végződésein.  

 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 viselkedésfarmakológiai 

kísérletek elvégzésére, a 2-AG útvonal fő molekuláris komponenseinek lokalizációjára 

irányuló vizsgálatainkat patkány gerincvelői metszeteken is megismételtük, ahol mind fény- 

mind elektronmikroszkópos szinten az előzőekben leírtakkal megegyező eredményt kaptunk. 

 

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. 

Eredményeink szerint a 3 egérből származó gerincvelői hátsó szarv felszíni rétegeiben 

vizsgált összesen 384 CGRP-pozitív axonterminális 42,9 ± 6,8 %-a bizonyult CB1-

immunreaktívnak. Ugyanezen a területen ugyancsak 3 egérből származó gerincvelői 

metszeten leszámolt 391 CB1-immunoreaktív bouton közül pedig 41,56 ± 23,74% 

tartalmazott CGRP-t.  
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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. 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, alátámasztva, hogy a 2-AG-szintézist beindító 

receptor és a kaszkád utolsó enzime egyaránt megtalálható a primer fájdalomérző 

szinapszisok posztszinaptikus oldalán. 

 

A retrográd 2-AG jelpálya közvetíti az mGluR5-függő stressz-indukálta 

fájdalomcsökkenés jelenségét in vivo  

 

 Eddig tárgyalt eredményeink alapján feltételeztük, hogy anatómiai módszerekkel a 

gerincvelő hátsó szarvában kimutatott, speciális elhelyezkedésű molekuláris kaszkád szerepet 

játszik a fájdalomérzékelés szabályozásában. Ennek bizonyításához 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). Külföldi 
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kollaborátoraink által végzett 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. Ezzel szemben, az mGluR5 specifikus antagonistája, az MPEP 

erőteljesen csökkentette a stressz-indukált fájdalomcsillapítást és megváltoztatta a stressz-

indukált fájdalomcsillapítás időbeli lefutását. A CB1-antagonista rimonabant ugyancsak 

blokkolta a stressz-fájdalomcsillapítás DHPG által indukált növekedését, csakúgy, mint a 

DGL jelenleg elérhető leghatékonyabb farmakológiai inhibitora, a THL (Bisogno és mtsai, 

2003, 2006); alátámasztva az mGluR5-DGL-α-CB1 molekuláris útvonal a stressz-indukált 

fájdalomcsillapítás közvetítésében játszott központi szerepét a gerincvelőben.  

 

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 

immunocitokémiai jelöléssel tettük láthatóvá. Az immunreakcióhoz használt CB1-ellenanyag 

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.  

 A szimmetrikus szinapszist adó boutonokban jelen levő CB1 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 eredményt adva, számos 

szimmetrikus szinapszist formáló axonterminálison megtalálhatóak voltak, az ellenanyag 

termeléséhez használt CB1-epitop elhelyezkedésének megfelelően a preszinaptikus 

plazmamembrán belső felszínéhez kapcsolódva, ami további bizonyítéka az ellenanyag 

specificitásának. 

 Annak megerősítésére, hogy ezek a morfológiai karakterizálás alapján gátlónak 

tekintett (szimmetrikus) szinapszisok valóban gátló ingerületátvivő anyagokat tartalmaznak, 
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kolokalizációs vizsgálatokat végeztünk a gerincvelői hátsó szarvban. Kísérleteinkben két 

különböző anti-CB1 ellenanyag egyikét és egy, a vezikuláris GABA-transzporter (VGAT) ellen 

termeltetett ellenanyagot használtunk egymást követő (szekvenciális) kettős festéshez, 

melyben az immunarany-jelölést kombináltuk az immunperoxidáz- (DAB-) technikával. A 

kettős festéseket követő elektronmikroszkópos analízis azt igazolta, hogy a CB1 receptor 

megtalálható a szimmetrikus szinapszisokat adó GABA-/glycinerg axonterminálisokon. 

 

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-VGAT kettős immunfluoreszcens festést követő 

konfokális mikroszkópos analízist végeztünk. Összesen 641 CB1-pozitív boutont vizsgáltunk 

három egérből származó gerincvelő felszíni rétegeiben, melyek 7.86 ± 2.57%-a tartalmazott 

VGAT-ot. Nagy érzékenységű ellenanyagokkal kapott eredményeink tehát azt bizonyítják, 

hogy a CB1 kannabinoid receptorok a primer afferensek és lokális serkentő interneuronok 

(Farquhar-Smith és mtsai, 2000) mellett 5-10 %-ban gerincvelői GABA-/glycinerg 

szinapszisokban is jelen vannak preszinaptikusan. 

 

A GABA-/glicinerg inhibitoros interneuronok ingerületátvitelének CB1 által közvetített 

csillapítása kulcsfontosságú a centrális hiperalgézia kialakulásában  

 

 A gátló terminálisokon elhelyezkedő CB1 receptorok fiziológiai jelentőségére külföldi 

kollaborátoraink, Hanns Ullrich Zeilhofer és kutatócsoportjának kísérletei derítettek fényt.  

Egér transzverz gerincvelői szeleteken vizsgálva a CB1 receptor aktivációjának 

neurotranszmisszióra kifejtett hatásait azt találták, hogy a felszíni (I-II) rétegekben 

elhelyezkedő, vizuálisan azonosított idegsejtekből mért, extracelluláris elektromos mező-

ingerléssel kiváltott, GABAA illetve sztrichnin-szenzitív glicin receptorok által mediált gátló 

posztszinaptikus áramok (IPSC-k) amplitúdója reverzibilisen lecsökkent a CB1/CB2 receptor 

agonista WIN 55,212-2 hatására, és a hatás kivédhető volt a CB1 receptor antagonista/inverz 

agonista AM 251-gyel; 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.  

Ezt követően az mGluR1/5 aktivációja nyomán felszabaduló endogén 
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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, a glicinerg neuronokra érkező glicinerg input kevésbé volt érzékeny 

DHPG-re. 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 neuronokban, a glicinerg sejtekben azonban nem. 

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. 

További kísérleteikben egerek hátsó lábába szubkután injektált, C-rostokat aktiváló 

kapszaicinnel kiváltott másodlagos hiperalgéziában vizsgálták, hogyan befolyásolja ezt a 

jelenséget az endokannabinoid rendszer farmakológiai és genetikai manipulációja. A CB1 

receptorok szinaptikus diszinhibicióban játszott szerepével összhangban, AM 251 hatására 

csökkent a mechanikai szenzitizáció, az endokannabinoidok lebontását gátló URB 597 

(Piomelli, 2003) és az endokannabinoidok újra-felvételét megakadályozó UCM 707 

(Piomelli, 2003) pedig megnyújtotta a másodlagos hiperalgézia időtartamát.  

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 arra utalva, hogy a hátsó szarvi gátló interneuronokon, nem pedig a 

primer fájdalomérző rostokon elhelyezkedő CB1 receptorok közvetítik a kapszaicinnel 

kiváltott másodlagos hiperalgéziát.  

Mindezen eredmények a hátsó szarvi gátló idegvégződéseken található CB1 receptorok 

központi jelentőségét támasztják alá a C-rostok aktivitása nyomán mGluR-ok által 

felszabadított endokannabinoidok által mediált, centrális hiperalgéziában. 
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Egy új lipidszignalizációs útvonal lokalizációja a hippokampusz serkentő 

axonterminálisaiban 

 

Az N-acil-etanolaminokat előállító NAPE-PLD az egér előagy számos területén 

expresszálódik, a legnagyobb mennyiségben a gyrus dentatus szemcsesejtjeiben  

 

 Az eddig tárgyalt 2-AG-val ellentétben jelenleg keveset tudunk az elsőként leírt 

endokannabinoid, az anandamid illetve más, rokon bioaktív lipidmolekulák pontos 

felszabadulási helyeiről és sejtélettani szerepé(ei)ről az idegrendszerben. További 

kísérleteinkben ezért az ezeket szintetizáló N-acil-foszfatidil-etanolaminokat hidrolizáló 

foszfolipáz D (NAPE-PLD) regionális, sejtes és szubcelluláris lokalizációját vizsgáltuk. 

 Annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy vajon mely agyterületeken fordulnak elő 

a NAPE-PLD-t expresszáló sejtek, nem radioaktív in situ hibridizációt végeztük a NAPE-

PLD génkiütött (KO) állatokból és vad típusú testvéreikből származó előagyi metszeteken. 

Kísérleti eredményeink azt mutatták, hogy a NAPE-PLD mRNS-ét a legnagyobb 

mennyiségben a hippokampusz gyrus dentatus régiójában található szemcsesejtek fejezik ki. 

A reakció specifikusságát bizonyítja, hogy a NAPE-PLD génkiütött állatokban nem láttunk 

jelölést. 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. 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. 

 

A NAPE-PLD fehérjeszintű lokalizációja a hippokampuszban jellegzetes rétegződési 

mintázatot mutat és az enzim elhelyezkedésére utal glutamáterg idegvégződésekben 

 

 A NAPE-PLD fehérje lokalizációjának meghatározásához két különböző állatfajban 

termeltetett poliklonális ellenanyagot használtunk, amelyek eltérő erősséggel, de ugyanazt a 

festési mintázatot jelenítették meg vad típusú egerekben, ugyanakkor nem adtak jelet a 

NAPE-PLD KO metszeteken. A gyrus dentatus magas NAPE-PLD mRNS-tartalmának 

megfelelően, a NAPE-PLD enzimet megjelenítő peroxidáz-alapú immuncitokémiai festés 
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sűrű immunjelet mutatott a hippokampusz hilusában és a stratum lucidum-ban, azokon a 

területeken, ahová a szemcsesejtek axonjai, a moharostok vetítenek. Ezen kívül egy 

gyengébb, de határozottan elkülönülő rétegzett NAPE-PLD immunreaktivitási mintázat is 

megfigyelhető volt a többi, hippokampális serkentő (glutamáterg) rost elhelyezkedését 

követve. Ezek közül is kiemelten érdekes a CA1 régió stratum radiatum területe, ahol a 

mérsékelt NAPE-PLD mRNS-expressziót mutató CA3 piramissejtek axonjai, a Schaffer-

kollaterálisok végződnek. Nagyobb nagyításon a NAPE-PLD-t vizualizáló DAB-csapadék 

egyenletesen eloszló apró szemcsékként jelent meg. 

 

A NAPE-PLD preszinaptikusan lokalizált a moharostok és Schaffer-kollaterálisok 

glutamáterg axonterminálisaiban, 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 primer antitestet használtuk. A vad típusú és NAPE-PLD 

KO egerekből 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). Ugyanakkor, a moharostok 

posztszinaptikus célelemei, az összetett tüskék (thorny excrescence-ek) nem mutattak NAPE-

PLD immunpozitivitást (n=300-300 posztszinaptikus profil, p=0,243). 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, ami alapján arra következtethetünk, hogy a 

moharostok óriás terminálisainak döntő többsége tartalmaz NAPE-PLD-t. 

 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 



 18

azonban nem (n=300-300 dendrittüske (vad-KO); p=0,257). 

 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. Analízisünk szerint a legtöbb aranyszemcse az axonvégződésekben található 

membránzsákokhoz kapcsolódott (medián: 58,08 %, tartomány: 52,63-62 %; n=352 

aranyszemcse, n=4 állat). 

 

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 

 

 Az anandamid, mint elsőként leírt endovanilloid bizonyos körülmények között az 1-es 

típusú tranziens receptor potenciál vanilloid (TRPV1) csatorna teljes agonistájaként (Ross, 

2003) valamint a TRPV4 indirekt ligandumaként (Watanabe és mtsai, 2003) is működhet, 

kíváncsiak voltunk, vajon az anadamidot és más NAE-kat szintetizáló NAPE-PLD jelenléte 

illetve hiánya befolyással van-e az agyban előforduló TRPV csatornák hippokampális 

expressziójára. 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, ami a NAPE-PLD és a TRPV4 közötti 

potenciális funkcionális kapcsolatra is utalhat.  
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KÖVETKEZTETÉSEK 

 
1) 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 (összefoglaló ábra, A), amely aktivitás-függő 

módon tudja szabályozni a fájdalmi információ átadását annak első átkapcsolódási pontján, 

így kulcsfontosságú szignál lehet a fájdalomátvitel gátlásában.  

2) 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.   

 3) 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 

(összefoglaló ábra, B). 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. 

 
Összefoglaló ábra. (A) A fájdalom regulációjában részt vevő 2-AG jelátvitel molekuláris modellje a gerincvelői 
primer nociceptív szinapszisokban. (B) A NAPE-PLD preszinaptikus elhelyezkedése a hippokampusz serkentő 
axonterminálisaiban és lipidtermékei által használt potenciális szignalizációs útvonalak. (A kémiai szinapszis 
felépítését bemutató sematikus ábra a www. universe-review.ca alapján módosítva). 



 20

SAJÁT PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE 

 
Az értekezés témáját adó saját közlemények:  

 

Nyilas R, Gregg LC, Mackie K, Watanabe M, Zimmer A, Hohmann AG, Katona I. (2009) 

Molecular architecture of endocannabinoid signaling at nociceptive synapses 

mediating analgesia. Eur J Neurosci, 29:(10) 1964-78. 

 

Pernía-Andrade JA, Kato A, Witschi R, Nyilas R, Katona I, Freund TF, Watanabe M, Filitz J, 

Koppert W, Schüttler J, Ji G, Neugebauer V, Marsicano G, Lutz B, Vanegas H, 

Zeilhofer HU. (2009) Endocannabinoids and CB1 receptors mediate C-fiber-dependent 

heterosynaptic plasticity in spinal cord. Science, 325:760-764. 

 

Nyilas R, Dudok B, Urban GM, Mackie K, Watanabe M, Cravatt BF, Freund TF, Katona I. 

(2008) Enzymatic machinery for endocannabinoid biosynthesis associated with 

calcium stores in glutamatergic axon terminals. J Neurosci, 28:1058-1063. 

 

Az értekezés témájától független közlemények: 

 

Papp AM, Nyilas R, Szepesi Z, Lorincz ML, Takacs E, Abraham I, Szilagyi N, Toth J, 

Medveczky P, Szilagyi L, Juhasz G, Juhasz G. (2007) Visible light induces matrix 

metalloproteinase-9 expression in rat eye. J Neurochem, 103:(6) 2224-2233. 

 

Kovacs Z, Kekesi KA, Bobest M, Torok T, Szilagyi N, Szikra T, Szepesi Z, Nyilas R, Dobolyi 

A, Palkovits M, Juhasz G. (2005) Post mortem degradation of nucleosides in the brain: 

comparison of human and rat brains for estimation of in vivo concentration of 

nucleosides. J Neurosci Methods, 148:(1) 88-93. 


