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A dolgozatban gyakrabban előforduló rövidítések jegyzéke 

 ACTH    adrenokortikotrop hormon  

 AL    hypophysis elülső lebeny 

 αMpT    alfa-metil-para-tirozin 

 α-MSH    alfa-melanocita-stimuláló hormon 

 AVP    arginin vazopresszin 

 cAMP    ciklikus adenozin-monofoszfát 

 BRC    bromokriptin 

 CRH    kortikotropin-releasing hormon 

 DA    dopamin 

 DAT    dopamin transzporter 

 DEX    dexamethasone 

 DOM    domperidon 

 DOPAC    3,4-dihidroxifenilecetsav 

 E2     ösztradiol 

 EM    eminentia mediana 

 ERK    extracellular-regulated protein kinase 

 GPCR    G-fehérje-kapcsolt receptor 

 GSK    glikogén szintetáz kináz 

 HAL    haloperidol 

 IGF    insulin-like growth factor 

 IL     hypophysis közti lebeny 

 L-DOPA    L-3,4-dihidroxifenilalanin 

 MAPK    Mitogén-aktivált protein-kináz 

 NEDA    neuroendokrin dopaminerg neuron 

 NIL    közti-hátsó (neuro-intermediate) lobe 

 NL    hypophysis hátsó lebeny 

 OVX    ovarectomia/ovarectomizált 

 PC    prohormon konvertáz 

 PHDA    periventriculo-hypophysealis dopaminerg  

 PIF    a prolaktin elválasztást gátló faktor 

 PKA    protein-kináz A 
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 PKB    potein-kináz B  

 POMC    pro-opio-melanokortin 

 PRL    prolaktin 

 PVN    nucleus paraventricularis 

 RAC    raclopride 

 RIA    radioimmunoassay 

 TH    tirozin-hidroxiláz 

 pTH    foszfo-tirozin hidroxiláz 

 THDA    tuberohypophysealis dopaminerg  

 TIDA    tuberoinfundibuláris dopaminerg  
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 I. BEVEZETÉS 

Az elmúlt évtizedben az endokrinológia, azon belül szűkebb alterülete, a 

neuroendokrinológia jelentős szemléletbeli változásokon ment keresztül. Az 1990-es 

évek molekuláris biológiai szenzációi mára a kutatók mindennapos eszközeivé váltak, a 

genom teljes feltérképezésének befejezésével pedig már lehetővé vált egyes ritka 

öröklődő betegségek esetén már a postnatalis szűrés a megfelelő preventív terápia 

időben történő alkalmazásával. Nagyszámú, feldolgozás alatt álló információ áll 

rendelkezésre a néma, kóros állapothoz nem rendelhető genetikai polimorfizmusokról, 

amelyek a jelen gyakorlattal még nem függenek össze, de jövőbeli felhasználásuk 

megkérdőjelezhetetlen. A 2000-es éveket jellemző genomikai és proteomikai 

megközelítés lehetővé tette egy adott szövetféleség összes, vizualizálható fehérjéjének 

mennyiségi változását, egy olyan hatalmas adatbank létrejöttével együtt, amelynek 

adatai ma még csak óvatos találgatásra elegendőek. A sejt működését, egyes 

apoptotikus és proliferatív jelátviteli útvonalak aktiválódását azonban igazából a 

poszttranszlációs modifikációk, a Ser/Thr aminosavak foszforilációja jelenti egy külső 

vagy belső stimulációra. A neuroendokrinológiában használt bonyolult és drága 

laboratóriumi módszerek mellett a mai napig létjogosultsága van a kérdésfeltevésnek, a 

hozzá vezető módszereknek és megközelítéseknek. A hypothalamo-hypophysealis 

hormonürítés és szabályozása véleményünk szerint még mindig rejteget annyi titkot, 

hogy érdemes azok kutatása mellett voksolni. A farmakológia-ipar nagy vívmányai, a 

drága, biotechnikával előállított népszerű gyógyszerei (pl. monoklonális növekedési-

faktor receptor ellenes antitestek) könnyen elterelhetik a figyelmünket arról a tényről, 

hogy a legtöbb intracelluláris jelátviteli út egyszerű szerves molekulákkal vagy akár 

szervetlen vegyületekkel (LiCl, jód) is befolyásolható, ezzel komoly, előremutató 

terápiás alternatívát jelentenek. Az évtizedek óta használt vegyületek (pl. bromokriptin) 

hatásmechanizmusát is megérthetjük, mindazonáltal még specifikusabb ligandok 

fejlesztésére nyílik lehetőség. 

Dolgozatomban e szemlélet által vezérelve szeretném bemutatni a hypothalamo-

hypophysealis rendszer szabályozásának újabb kérdéseit, kiemelve a prolaktin és az 
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ACTH-ürítés szabályozásáról és a hypophysis elülső lebenyében végigmenő, eddig 

kevésbé ismert szignáltranszdukciós folyamatokról szóló új ismereteinket: 

A hypophysis elülső lebenyi humorális szekréció két legintenzívebben tanulmányozott – 

és a klinikai endokrinológiai gyakorlatban is leggyakoribb előfordulású betegségekkel 

kapcsolatos – prolaktin és ACTH szintézisének, regulációjának és felszabadulásának 

tanulmányozásából származó legfrissebb eredményeket is próbáltam összefoglalni. 

Hangsúlyozni szeretném, hogy mindezen adatok, annak ellenére, hogy állatkísérletek 

során születtek, értékes új patofiziológiai értékkel rendelkeznek, és a hozzájuk 

kapcsolódó farmakológiai- vagy klinikai kutatások egy évtizeden belül sokkal 

hatékonyabb konzervatív terápiás lehetőségeket eredményezhetnek. A modern sejt- és 

molekuláris biológia különféle módszereit alkalmaztuk az új szabályozó 

mechanizmusok vizsgálatára, ezek közé tartoznak a poszttranszlációs modifikációt 

jelentő foszforiláció (Akt, ERK, GSK, TH esetében), de helyet kapnak a klasszikus 

élettani és farmakológiás kísérletek és egyes laboratóriumi sebészeti eljárások is 

(intracerebro-ventrikuláris beadás, ovarectomia, ösztradiol pótlás, intrajuguláris vénás 

kanülálás és plazma RIA). Feltételezéseink alaposabb alátámasztása (pl. intracelluláris 

PC1/2 enzimaktivitás jövőbeli mérése, vagy a TH in vivo silencing beállítása) 

remélhetőleg a nem túl távoli jövőben bekövetkezik, amivel a neuroendokrinológia 

eddigi “megdönthetetlen” szabályai is megváltozhatnak. 

Munkám során az idegen szavak írásmódjánál az Orvosi helyesírási szótár (Szerk.: 

Fábián-Magasi, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992) ajánlásai vettem figyelembe. 
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 II. IRODALMI HÁTTÉR 

1. Az ACTH szekréciójának szabályozása 

 

Ebben a fejezetben a hypothalamus-hypophysis-mellékvese (HPA) tengely 

legfelső szintű irányítóinak, a kortikotropin-releasing hormon (CRH) és az 

adrenokortikotrop hormon szekréciójának szabályozását foglalom össze. Az 

adrenokortikotrop hormon (ACTH) és a mellékvese-hormonok perifériás hatásának és 

receptorainak, valamint a stresszreakcióról származó ismereteink leírása túlmutatnak a 

dolgozat keretein, e tekintetben irodalmi összefoglaló közleményekre utalunk (1-6). 

1.1. CRH 

A szervezet homeosztázisának és a milieu intérieur fenntartásához szükséges 

kortikoszteroidok szintézisét szabályozó ACTH ürítéséhez a hypothalamikus CRH, az 

arginin-vazopresszin (AVP), valamint a kettő szinergizmusa meghatározó jelentőségű. 

Az úgynevezett HPA-tengely és a különböző szintű feedback mechanizmusok a 

neuroendokrin működés legrégebb óta ismert szabályozó köreit jelentik. 1955-ben 

Schally és Guillemin szinte egyidőben írta le, hogy hypothalamicus extractumok 

segítségével a hypophysis ACTH-ürítését stimulálni lehet (7,8). A hatóanyagot, a  

CRH-t csak 1981-ben azonosították birka hypothalamikus kivonatokban. A CRH 196 

aminosavból álló preprohormonként szintetizálódik, amelyből a prohormon konvertáz 

(PC) 1 és 2 hasítja le a 41 aminosavból álló CRH-t, amely végül a C-terminális végén 

amidálódik. A peptid igen konzervatív, a humán CRH megegyezik az egér és patkány 

peptiddel, csak 7 aminosavban különbözik a madár CRH-tól. Az emlős CRH, urocortin 

I, II, III, a halak urotensin-je, a hüllők sauvagin-ja és az ízeltlábúak diuretikus peptidje 

egy kb. 500 millió éves ősi peptidből differenciálódott, ami az ozmoregulációban 

játszhatott fontos szerepet. A CRH-szerű peptidek kétféle receptorral rendelkeznek, 

CRH-R1 és CRH-R2 receptorokat ismerünk (9,10), melyek Gs jelátviteli úton keresztül 

fejtik ki hatásukat. A hypophyseotrop CRH-erg neuronok a nucleus paraventricularis 

(PVN) parvocellularis magcsoportjában helyezkednek el, az axonjaik az eminentia 

mediana kapillárishurkain végződnek. Emellett leírták a paraventricularis CRH sejtek 
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agytörzsi projekcióját is. A CRH neuronok megtalálhatók továbbá a limbikus 

struktúrákban, a szenzoros kéregben és a vegetatív idegrendszer magjaiban, a 

prefrontális, insularis kéregben, a gyrus cinguliban, az amygdalában, a substantia 

nigrában, a nucleus tractus solitariiban, a periaquaeductális szürkeállományban és a 

locus coeruleusban. A periférián a CRH a legnagyobb mennyiségben a placentában 

szintetizálódik, ahol terhesség alatt mennyisége akár 40-szeresére is emelkedhet. A 

CRH 1-es típusú receptora (CRH-R1) elsősorban a hypophyseális kortikotrop sejtjek 

felszínén található, emellett a cortexben, a limbikus rendszerben és az amygdalában is 

azonosították, nem expresszálódik azonban a hypothalamusban (11). A CRH-R2-nak 

alternatív splicing során két formája szintetizálódik: A CRH-R2α magas expressziót 

mutat a ventromedialis hypothalamicus magban és a laterális septumban, a CRH-R2β 

pedig inkábba az arteriolák falában, szívizomban, vázizomban és a gyomor-

bélrendszerben van jelen (12). A hypophysealis ACTH szekréciójának szabályozásában 

a CRH-R2 nem vesz részt. A CRH-R1-et és a CRH-R2-t is leírták rágcsálók mellékvese 

kérgében (13). Ez az intraadrenális CRH-ACTH tengely feltehetőleg a kortikoszteron-

ürítés finom szabályozásáért felelős. 

1.2. Arginin-Vazopresszin 

A CRH-hoz hasonlóan a parvocelluláris PVN-ban termelődő nonapeptid, az 

arginin-vazopresszin (AVP) szintén a hypophysealis portális erekbe ürül, és a véráram 

útján az elülső lebenybe jutva fejti ki serkentő hatását a kortikotrop sejtek ACTH 

felszabadulásra (14). Ugyanakkor a PVN magnocelluláris sejtcsoportjából a szisztémás 

keringésbe kerülő AVP is képes az ACTH stimulációjára, de hosszan tartó beadása 

esetén inkább gátló hatása érvényesül (15). Az AVP önmagában gyenge stimulációt 

képes létrehozni mind emberben, mind patkányban, de számos más faj esetén a CRH-

val azonos erősségű, vagy annál erősebb hatásásúnak bizonyult. Patkányban a pro-opio-

melanokortin (POMC) gén expresszióját kizárólag a CRH képes emelni. A 

parvocelluláris AVP génexpressziója krónikus stressz esetén fokozott, ennek 

eredményeként a keringő kortikoszteroidok által kiváltott negatív ACTH feedback 

lecsökken (16). Az ozmotikus stressz ugyanakkor a parvocelluláris AVP transzkripcióra 

nincs hatással. 
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A hypophysisben található AVP receptor (V1b) jelentős mértékben különbözik 

azoktól a receptoroktól, amelyek a májban, a vascularis simaizom sejteken (V1a), 

illetve a vesében (V2) találhatók. Az elülső lebenyben az AVP a V1b receptorhoz 

kapcsolódik és hatását a foszfatidil-inozitol másodlagos hírvivő molekula segítségével 

hozza létre. Az AVP-nek a receptorhoz való kapcsolódásának hatására a foszfatidil 

inozitol diacil-glicerollá (DAG) és inozitol 1,4,5-trifoszfáttá (IP3) alakul át. A DAG 

aktiválja a protein kináz C-t, amely számos intracelluláris molekula foszforilációját 

indítja el. Az IP3 Ca2+-ot szabadít fel az intracelluláris raktárakból, és ez a kívülről 

beáramló Ca2+-mal együtt megemeli az intracelluláris Ca2+ szintet, amely ACTH 

felszabadulást eredményez (15). 

1.3. Az ACTH-ürítést gátló faktorok 

Az elmúlt évtizedekben számos vizsgálatot végeztek annak érdekében, hogy 

találjanak olyan biológiailag aktív anyagokat, melyek képesek a hypophysealis ACTH 

szintézist és felszabadulást gátolni. A gátló mechanizmus létezése azonban jelenleg nem 

bizonyított. A feltételezett gátló anyagot egyelőre corticotropin release-inhibitory 

factor-nak (CRIF) nevezik. Az endogén opioidokról például kiderült, hogy minden 

eddig vizsgált faj esetén gátolják a hypothalamus-hypophysis-mellékvese tengelyt. 

Aktivitásukat egy vagy több suprahypophysealis terület mediálja, s hatásukat azáltal 

fejtik ki, hogy gátolják a CRH és az AVP felszabadulását a portális erekbe. Számos, 

már ismert modulátor anyagot vizsgáltak meg, és azt találták, hogy bizonyos molekulák 

megfelelnek e követelmények egy részének, de egyik sem felel meg mindegyiknek. Így 

a tényleges CRIF létezése még mindig bizonytalan. 

Engler és munkatársai a szomatosztatint, a dopamint, a pitvari natriuretikus peptidet és a 

prepro-TRH-t nevezik meg, mint lehetséges CRIF-t (17). 

1.4. Idegi szabályozás 

A különböző fiziológiai és pszichológiai stresszorok által kiváltott adaptív válasz 

eredményeként mind a HPA-, mind a szimpato-adrenális rendszer aktivációja 

bekövetkezik a szervezet homeosztázisának megtartása érdekében. A PVN, amely az 

egész szervezetet érintő reakció központjának tekinthető, 3 fő neurális effektor 

mechanizmuson keresztül fejti ki hatását (18): 
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1. A hypophysis hátsó lebenyében végződő magnocelluláris oxytocin és vazopresszin 

neuronok, amelyek a vérnyomás, folyadékháztartás, tejszekréció és a szülés 

szabályozását végzik, 

2. Az agytörzsi és gerincvelői, különböző autonóm magokon végződő efferensek, 

beleértve a szimpato-adrenális rendszert aktiváló neuronokat, 

3. Az eminentia medianában végződő parvocelluláris CRH neuronok. Ezek többsége 

AVP-t is koexpresszál, a magnocelluláris rendszertől függetlenül (19). 

 

A különböző stresszorok különböző arányban képesek e három effektor 

mechanizmust aktiválni. Sóterhelés során a parvocelluláris sejtcsoportban a CRH 

mRNS expressziójának csökkenését, a magnocellulárisban növekedését figyelték 

meg, véreztetés esetén mindkét régió aktivitása megnő, citokin beadását követően 

pedig szinte kizárólag a parvocelluláris rendszerben figyelhető meg az mRNS 

mennyiségének megemelkedése. A nucleus paraventricularis CRH neuronjainak 

afferentációja 3 fő csoportra osztható: agytörzsi, limbikus előagyi és  

hypothalalamikus. Mai tudásunk szerint a PVN kérgi rostokat nem kap, így a 

rendszer érzelmi, ill. kognitív befolyásolása indirekt úton, átkapcsolódó rostok 

segítségével képzelhető el. A visceroszenzoros információt a mellkasi és a hasi 

zsigerek felől a n. tractus solitariival meglévő összeköttetése szállítja. Ez az 

afferentáció katekolaminerg ill. NPY rostokon keresztül valósulhat meg (20). Ezzel 

szemben a szisztémás, kémiai stresszorokra adott válasz kialakulásában döntő 

jelentőségűek az ún. cirkumventrikuláris szervek, (subfornicalis szerv, organum 

vasculosum lamina terminalis és a mediális preoptikus mag) amelyek a liquor 

összetételének változását közvetítik a PVN számára. Ezek a pályák a fiziológiás 

stresszorokra adott válaszreakció kidolgozásában vesznek részt. Sokkal összetettebb 

feladat a neurogén vagy emocionális stresszorokra adott válaszreakció pontos 

feltérképezése. A neurogén (fájdalom, leszorítás) streszreakcióra a n. tractus solitarii 

és a ventrolateralis medulla magcsoportjainak c-fos aktivitása volt megfigyelhető. 

Ezzel szemben az IL-1 által kiváltott stresszreakció csak a n. tractus solitarii 

katekolaminerg magcsoportjaiban okoz kimutatható választ, amely műtéti vagy 

farmakológiás módon, a katekolaminerg neuronok blokkolásával vagy izolálásával  
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kivédhető (21). Mindez arra utal, hogy a kémiai és a neurogén stresszorok által 

kiváltott válaszokban jelentős átfedések fedezhetők fel.  

További jelentős afferentáció figyelhető meg a hypothalamus egyéb területeiről 

(dorsomediális és paraventricularis magok) valamint a prefrontális kéregből, ez 

utóbbi összeköttetések azonban lokális GABA- vagy glutamáterg neuronok 

közvetítésével jönnek létre. 

1.5. A hypophysealis ACTH szekréciója 

Az 1981-ben izolált CRH volt az első olyan anyag, amely képes serkenteni az 

ACTH és β-endorfin szekrécióját hypophysis elülső lebenyi sejtkultúrában. Ember és 

patkány esetén a CRH a leghatásosabb ACTH ürítést serkentő molekula, bár e 

stimulációs képességét számos molekula (pl. AVP, oxitocin, angiotenzin II, 

noradrenalin, adrenalin) képes befolyásolni. Mindamellett, a CRH nem minden faj 

esetén a leghatásosabb. Egyes esetekben – úgy tűnik – az AVP-nek nagyobb a szerepe, 

mint a CRH-nak. Viszont patkányok esetén a CRH az egyetlen ismert hypothalamikus 

neuropeptid, mely képes serkenteni a POMC bioszintézist, és a fent említett agonisták 

egyike sem képes befolyásolni a peptid eme hatását. 

A kortikotrop sejtfelszíni receptor a Gs fehérjével működő 7-transzmembrán doménnel 

rendelkező receptorok családjába (GPCR) tartozik, CREB, c-fos, és Nur77 

transzkripciós faktorok révén fokozza a POMC átírását (22). 

Az ACTH molekula egy prekurzor molekulából, a POMC-ból enzimatikus hasítások 

révén keletkezik, ezért érdemes áttekinteni a POMC szintézisének helyeit, post-

transzlációs processzálásának lépéseit és az abban részt vevő enzimek pontos szerepét. 

1.6. A POMC hasítása 

1967-ben fedezte fel Steyner és Oyer, hogy az inzulin, és feltehetőleg több 

hormon is egy hosszabb szekvenciájú preprohormon hasítása, tehát poszttranszlációs 

módosítása során jön létre. A szintézisnek ez a módja a hormonok és neuropeptidek 

esetében általánosnak bizonyult. Ennek során az adott géntermék biológiai hatásától 

nagymértékben eltérő hatású peptidek keletkezhetnek, és ezt a képet a poszttranszlációs 

amidáció, acetiláció és foszforiláció is színesíti. Az ACTH prekurzor POMC az egyik 

legintenzívebben tanulmányozott prohormon. Az a tény, hogy a különböző fajok 
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hypophysiséből izolált alfa-melanocita-stimuláló hormon (α-MSH) szekvenciája 

megegyezik az ACTH első 13 aminosavának sorrendjével, nem keltett akkora 

tudományos érdeklődést, egészen a corticotropin-like intermediate peptid (CLIP) 

kimutatásáig, amely viszont az ACTH C-terminális szekvenciáját foglalja magába. 

Később a béta-endorfinban és a béta-lipotropinban talált szekvencia-homológia 

méginkább elősegítette a közös prekurzor, a POMC felfedezését (23). 

POMC a szervezetben a hypophysis elülső- és közti lebenyén kívül több helyen, 

nevezetesen a bőrben, az immunrendszerben, és az agyban is expresszálódik (24). A 

POMC 241 aminosavból áll (molekulatömege 32 kDa). A fehérje transzlációját 

követően a molekula áthalad a Golgi-apparátuson, majd a specifikus szignálpeptid 

segítségével szekréciós granulumokba kerül, ahol további poszttranszlációs 

módosításokon megy keresztül. A granulumok belsejében a szerin-proteázok családjába 

tartozó enzimek, az ún. prohormon-konvertázok (PC) végzik el a POMC hasítását (1. 

ábra). 

 

1. ábra. A pro-opiomelanokortin hasítása a hypophysis elülső és közti lebenyében. 
A prohormon konvertázok eltérő szöveti expressziója következtében az elülső lebenyben az ACTH a 
biológiailag aktív termék, míg a hypothalamusban, bőrben és a közti lebenyben a fokozott PC2 aktivitás 
miatt főként α-MSH szintetizálódik (25). 
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 E család tagjai közül, a prohormon-konvertáz 1/3 (PC1/3) és prohormon-konvertáz 2 

(PC2) játssza a döntő szerepet a POMC hasítási kaszkád során. 

Az elülső lebenyben a folyamat első lépéseként a 32 kDa-os prohormonból a 

PC1/3 lehasítja a 22 kDa molekulatömegű proACTH-t és a β-lipotropint (β-LPH). A 

továbbiakban szintén a PC1/3 enzim hatására keletkezik proACTH-ból az N-terminális 

proopiocortin (N-POC), a joining-peptide (JP) valamint az ACTH1-39. A közti 

lebenyben az ACTH-t a PC2 képes tovább hasítani. Ily módon ACTH1-17 és CLIP 

keletkezik. Az ACTH1-17-ből két további enzim, a karboxipeptidáz E (CPE) és a 

peptidyl α-amidating mono-oxygenase (PAM) segítségével dezacetil-α-MSH (DA-α-

MSH) képződik, majd ezt az N-acetiltranszferáz alakítja tovább biológiailag aktív α-

MSH-vá. 

A pro-SAAS a PC1/3 enzim mindeddig egyetlen endogén kofaktora (26), megtalálható 

az agyban, hypophysisben, a mellékvesében és a pancreasban. 

Legújabb adatok szerint a PC1/3 nemcsak a POMC iniciális hasításában játszik 

szerepet, hanem számos aktív hormon és neuropeptid szintéziséhez szükséges, többek 

között a 4-es típusú melanokortin-receptor antagonista Agouti-related peptide (AGRP) 

hasításában is kiemelt jelentőségű. A funkcionális PC1/3 deficienciát egérmodellben 

sikerült létrehozni: Az N222D polimorfizmus, amely a PC1/3 aktivitást jelentősen 

csökkenti, az egerekben elhízáshoz vezet (27). Az elhízás hátterében a csökkent α-MSH 

szintézis mellett az inzulin elégtelen szekréciója áll, de ez a patogenezis szempontjából 

alárendeltebb jelentőségű.  

 

Az ACTH, β-lipotropin és az N-POC további hasítását már a PC2 enzim végzi, ezáltal 

jön létre az ACTH1-17, γ-lipotropin (γ-LPH) és a β-endorfin. Emberben a γ-LPH β-

MSH-vá alakul. Patkányban ez a hasítási lépés nem következik be, így nem keletkezik 

β-MSH. A hypophysis elülső lebenyében a PC2 hiányzik, ezért az ACTH további 

hasítása ott nem történik meg. A közti lebenyben, hypothalamusban és a bőrben 

ugyanakkor megtalálható a PC2, amely az inzulin szintézisében kisebb jelentőségű, de a 

proglukagon hasításához szükséges. A PC2 teljes hiánya egerekben elhízást nem okoz 

(25). 
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A PC2 kofaktora, az ősi 7B2 fehérje, a neuroendokrin sejtek szekretoros 

vezikuláiban helyezkedik el. Pro-Pro-Asn-Pro-Cys-Pro motívuma mind a 

gerincesekben, mind gerinctelenekben megtalálható (28). A specifikus szekvencia 

segítségével a 7B2 a PC2 chaperonjaként az inaktív proPC2-höz kötődik, és elősegíti 

annak transzportját az endoplazmás retikulumból a szekréciós vezikulákba vagy 

zimogén szemcsékbe, ahol a transzlációra kerülő fehérjék további érése zajlik (2. ábra). 

 

2. ábra. A PC2 “érése” a 7B2 kofaktor segítségével a különböző sejtorganellumokban 
A 7B2 chaperon végigkíséri a PC2 fehérjét az endoplazmás reticulum (ER), a transz-Golgi-hálózat 
(TGN), az éretlen szekréciós granulumok (ISG) kompartmentjeiben, majd a pH csökkenése 
következtében a szekréciós granulumokban (SG) disszociál, ezzel lehetővé teszi a proPC2 PC2-vé 
hasadását (28). 
 
A pro7B2 az endoplazmás reticulumban (ER) a proPC2-hez kapcsolódik. Ezután az 

inaktív komplex a transz-Golgi hálózatba kerül, ahol az alacsonyabb pH-n a pro7B2 N- 

és C-terminális fragmentre esik szét. A szekréciós granulumba bekerülve a 7B2 

alegységek disszociálnak, és a proPC2 autokatalitikus aktivitásával önmagát aktív PC2-

vé hasítja (28). Tehát mind a pro7B2, mind a C-terminális része képes gátolni a proPC2 

PC2-vé átalakulását (29).  

A PC2 teljes hiánya nem összeegyeztethetetlen az élettel, az ilyen egerek életképesek, 

bár a növekedésben visszamaradnak (30). A glukagon és a szomatosztatin hasítása 

károsodott, és több peptid hormon (pro-kolecisztokinin, nociceptin) szintje is csökkent. 

Ezen egerek hypothalamusát megvizsgálvva magasabb β-lipotropin és β-endorfin 
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koncentrációk voltak mérhetők (31). Bár a PC2 szelektív inhibitora még nem ismert, de 

pirrolidin, bis-piperazin-, valamint biciklikus guanidin-vegyületekkel jelentős gátlást 

érhető el (32). A farmakológiás gátlás a jövőben fontos lehet glukagon túltermeléssel 

járó kórképek, vagy pl. kissejtes tüdőrák kezelésében. A PC2 hiánya az embrionális 

fejlődésben tehát nem esszenciális, a 7B2 kofaktor hiánya viszont sokkal súlyosabb 

következményekkel jár:  

Ebben a kórképben az egerek fenotípusa Cushing-kórra emlékeztet, de több, a 

klasszikus képtől eltérő tünettel rendelkeznek: hepatomegáliában és a máj zsíros 

degenerációjában szenvednek, ennek kialakulásával párhuzamosan hasűri, majd 

szisztémás haematomák keletkeznek, és az állatok 9 hetes koruk előtt légzési-keringési 

elégtelenségben elpusztulnak. Az egerek hypoglykaemiásak, annak ellenére, hogy a 

plazma ACTH és kortikoszteron jelentősen magasabb a vad-típushoz képest. 

Metyrapon, a kortokoszteron bioszintézis gátlószere, vagy bilaterális adrenalectomia 

hatására a hypoglykaemia mérséklődik, és az egerek meggyógyulnak (33).  

A tünetegyüttes azért hívta fel kutatócsoportunk figyelmét, mert nagyfokú 

hasonlóságot mutat a dopamin D2-receptor (D2R) hiányával: a 15 évvel ezelőtt  

előállított D2R knock-out egerek, amelyek a Parkinson-kór legtöbb tünetével 

rendelkeznek (34), a 7B2 deficienciához nagymértékben hasonlító, de kevésbé súlyos 

Cushing-szindrómában szenvednek. A D2-receptor hiánya esetén az ACTH 

hyperszekréció forrása azonban nem az elülső, hanem a közti lebeny, a közti lebeny 

nagyfokú hyperplasiája látható, és a PC1 és PC2 expressziójának fokozódását is leírták. 

Mindezeket később követi az elülső lebeny hyperplasiája, adenomák kialakulásával 

együtt (35).  

A D2 dopamin receptor épsége, érzékenysége és jelátvitele tehát 

meghatározó jelentőségű a POMC feldolgozásában. A POMC hasításának 

szoptatás során megváltozott szabályozása a laktáció során kiemelt fontosságú 

lehet az ACTH szekréciójában.  

Munkacsoportunk korábban kimutatta, hogy a hypophysis-nyél oly módon történő 

mechanikus sértése, amelynek során a portális érrendszer sértetlen marad, a közti- és 

hátsó lebenyben végződő axonok sérülése miatt a plazma prolaktin (PRL) és az α-MSH 

jelentős emelkedését okozta, amely akkor is fennállt, ha a kialakuló diabetes insipidust 
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ddAVP-vel kezeltük és a patkányok vízfogyasztása normál értékre már visszaállt (36). 

Ez a típusú deafferentáció a későbbiekben részletesen ismertetett hypothalamo-

hypophysealis NEDA neuronok működésének kiesésével jár, amelyek részvételét az 

ACTH ürítésben még nem ismerjük.  

 

1.7. Az ACTH és az α-MSH szekréciójának összefüggése a laktációval 

Az 1970-es évek vége óta ismert, hogy a szoptatási időszakban rágcsálókban az 

ACTH és a kortikoszteron elválasztása megemelkedik (37,38). 

Ennek okát egyes kutatócsoportok a laktációval együttjáró krónikus stresszel 

magyarázták (39), mások, főként az adrenalectomiát ill. glükokortikoid-előkezelést 

követően a szopási ingerre adott PRL és kortikoszteron válaszokban bekövetkező 

változásokat figyelembe véve, ezt vitatják (40-42). Abban azonban egyetértés alakult ki, 

hogy az ACTH elválasztás megnövekedésének hátterében nem a megváltozott 

glükokortikoid (kortikoszteron) feedback áll, ugyanis sem a hypothalamus, sem a 

hypophysis nem mutat a glükokortikoid affinitásban különbséget a laktáló és kontroll 

nőstények között (43). Laktáló patkányokban a különböző fizikai ingerekkel kiváltható 

stresszválaszok során csökkent ACTH és kortikoszteron válaszok figyelhetők meg, 

továbbá az ACTH termelő (corticotroph) elülső lebenyi sejtek érzékenysége a CRH és 

az AVP serkentő hatásával szemben jelentősen megváltozik. A CRH-val egyidőben 

alkalmazott AVP injekció után a kontroll nőstény patkányokban tapasztalt ACTH 

szekréció sokszorosa mérhető (44). Ez a jelenség is mutatja, hogy míg a HPA tengely 

válaszkészsége megtartott, az ACTH elválasztás szabályozása megváltozott. A PVN 

CRH neuronjai közelébe bejuttatott 6-hidroxi-dopamin szelektív neurotoxin a szoptatás 

során nem befolyásolja a stressz által kiváltott ACTH ürítést, tehát a nőstény állatokban 

megfigyelt fiziológiás noradrenerg befolyás is csökken ebben az időszakban (45). A 

laktáció során megemelkedett ACTH és kortikoszteron elválasztás, a PRL-hoz 

hasonlóan, a kölykök elvételét követően szinte azonnal csökken. A néhány órás 

elválasztás után a kölykök visszahelyezése gyors, 15-30 percen belüli plazma ACTH 

emelkedést vált ki (38,39,46). Ahogy azt a PRL elválasztás szabályozásánál is 

említettük, a hypophysis közti lebenye, ahol a POMC hasítása főként α-MSH és CLIP 

termékekig történik, gazdag dopaminerg beidegzéssel rendelkezik. A n. 



18 

periventricularisból érkező axonok (PHDA neuronok) főként a dopamin D2-receptorok 

közvetítésével az α-MSH szekrécióját gátolják tónusosan (47). A dopaminerg gátlás 

mellett a GABA A/B receptoriális hatás és a POMC számos processzált, és biológiailag 

aktív része is képes a melanotrop sejtek szekrécióját csökkenteni. A szerotonin (5-HT2), 

a β-adrenerg agonisták és a CRH viszont serkenteni képes az α-MSH ürítést (48). 

Ugyanakkor kimutatták azt is, hogy az α-MSH mind in vitro, mind in vivo a szopási 

inger által kiváltott PRL ürítés során, a mammotrop sejtek más hypothalamikus faktorok 

befolyásaival szembeni válaszkészségét, „responsiveness”-ét megváltoztatva, fontos 

szerepet játszik (49,50). A hypophysis elülső lebenyén megvalósuló direkt hatás sem 

kizárt, mely egérben az MC3 receptorokon (51), míg patkányban az MC5 receptorokon 

keresztül valósulhat meg. 

 

2. A prolaktin ürítés szabályozása 

 

A prolaktint (PRL) termelő elülső lebenyi sejteket eredetileg fénymikroszkópos 

vizsgálatok során, hagyományos festési technikák segítségével írták le. A lakto- vagy 

mammotropok, a vizsgált állatok nemétől és fiziológiás állapotától függően, az elülső 

lebenyi sejtek 20-50%-át alkotják. Későbbi vizsgálatokban, fajspecifikus PRL 

antitesteket használva, az immuncitokémia módszerével egyértelműen azonosították a 

laktotrop sejteket egérben, patkányban és emberben. Fejlődéstanilag a laktotrop sejtek a 

Pit-1 függő hypophysealis sejtvonalból származtathatók, a somatotrop és thyreotrop 

sejtekhez hasonlóan (52). 

A PRL-t termelő sejtek morfológiája és az elülső lebenyen belüli eloszlását 

legrészletesebben patkányokban ismert. A PRL sejtek megtalálhatók az elülső lebeny 

teljes tömegében, de főként annak lateroventralis részén helyezkednek el. Ez a terület a 

közti-hátsó lebennyel határos. A sejtek alakja heterogén, lehet szögletes, ovális vagy 

kerek. A laktotrop sejtek a szekréciós granulumok nagyságában és hormontartalmában, 

illetve a bennük található immunreaktív PRL, és PRL mRNS mennyiségében is 

különbözhetnek egymástól (52). 

A morfológiai heterogenitás mellett a laktotrop sejtek funkcionális heterogenitást is 

mutatnak. A reverz (fordított) hemolítikus plakk assay módszerének kifejlesztése 
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lehetővé tette a laktotrop sejtek funkcionális sokféleségének pontosabb leírását. A PRL 

nagyrészt az agyalapi mirigy meghatározott sejttípusában, a laktotropokban termelődik. 

Egy része azonban olyan átmeneti sejtpopulációból, az ún. somatomammotropokból is 

származhat, amelyik mind PRL-t mind növekedési hormont képesek termelni (53). Ezek 

a bifunkcionális sejtek az újszülött patkányok agyalapi mirigyében túlsúlyban vannak és 

ösztrogén hatására képesek laktotrop fenotípusú sejtekké differenciálódni. A 

mammotrop sejtek száma a terhesség végén és a korai laktáció idején jelentősen nő. 

A laktotropok funkcionális heterogenitása a sejtek szekréciós válaszkészségében 

mutatkozik meg leginkább. Az elülső lebeny ún. külső zónájában elhelyezkedő sejtek 

fokozott válaszkészséget mutatnak a thyreotropin-releasing hormon (TRH) iránt, míg a 

közti lebeny szomszédságában elhelyezkedő, ún. belső zóna sejtjei TRH hatására alig 

fokozzák hormonleadásukat. A dopaminra érzékeny laktotrop sejtek viszont jóval 

nagyobb arányban találhatóak a belső zónában (54). A két zóna sejtjei a szopási inger 

hatására megváltoztatják számos hypothalamikus faktorral szembeni válaszkészségüket. 

Ebből az is következik, hogy feltehetőleg különbözőképpen vesznek rész a szopási 

ingerre bekövetkező PRL válaszban is. A laktotrop sejteknek ez a funkcionális 

sokfélesége, az előbbiekben leírtakon kívül még a PRL gén transzkripciójának és a PRL 

elválasztás más paramétereinek különbözőségében is megmutatkozik. 

 

2.1. Prolaktin és laktáció 

A PRL az emlőmirigy növekedésében és fejlődésében, a tejtermelés 

megindításában és fenntartásában alapvető fontosságú hormon. Munkánkban döntően 

ezt a vonatkozást kívánjuk vizsgálni, a nem kevésbé fontos immunregulációs, 

sejtproliferációs, központi idegrendszeri és endokrin hatásai szempontjából utalunk 

korábbi munkákra (52,55-57). 

A PRL illetve PRL-receptor génhiányos egerekben az emlőmirigy fejlődése abnormális, 

az állatok tejtermelésre nem képesek (58). A terhesség alatti hypophysis eltávolítás után 

a tejtermelés nem indul meg. Ugyanakkor a PRL-t tartalmazó elülső lebenyi kivonat 

álterhes nyulakban laktációt indukál. A tejtermelés során a PRL serkenti egyes 

aminosavak felvételét; a tejfehérjék (kazein és α-laktalbumin), a tejcukor és a tejben 

lévő zsírsavak termelését; valamint a glükóz felvételét. 
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Emlősökben a kölykök által kifejtett szopási inger a PRL elválasztás 

legfontosabb és leghatásosabb fiziológiás ingere. Ha a laktáló anyákat elválasztjuk 

kölykeiktől, a PRL szekréció azonnali és csaknem teljes mértékű gátlását figyelhetjük 

meg. A plazma PRL szint az egész elválasztási (szeparációs) periódus alatt igen 

alacsony szinten marad (59). Ha az elválasztás végén a kölyköket visszahelyezzük az 

anyákhoz (szoptatási modell), akkor egy azonnali PRL ürítés indul meg, melynek 

hatására az anyaállatban a vér PRL szintje már néhány perc múlva jelentősen emelkedni 

kezd, majd 10-15 percen belül elérve egy maximális értéket, az intenzív szopási inger 

ideje alatt emelkedett szinten marad. A szoptatás befejezése után a plazma PRL szint a 

laktáló állatra jellemző bazális értékre csökken. E neuroendokrin reflexválasznak 

minden szempontból egyik kritikus mozzanata az elválasztási periódus hossza. Ha az 

anyákat túl hosszú időre választjuk el a kölykeiktől, amely patkány esetében kb. 16 óra, 

a fentebb vázolt reflex mechanizmusok a szopási stimulusra érzéketlenné válnak (60). A 

szopás által kiváltott PRL válasz ezen kívül még a szopási stimulus intenzitásától és a 

laktációs perióduson belüli időponttól is függ. A hypophysisből felszabaduló PRL 

mennyisége arányos a szopási stimulus erősségével, amely a kölykök létszámának 

függvénye (61).  

A szopási ingerre létrejött elektromos jel az emlőbimbó illetve a környező bőr 

mechanoreceptoraiból a gerincvelőbe, onnan az agytörzsön keresztül a hypothalamusba 

jut. Tindal és munkatársainak vizsgálatai rámutattak, hogy a szopási inger neurális 

üzenetét közvetítő felszálló idegi útvonal a középagyból egy meglehetősen diffúz 

területen lép be a hátulsó hypothalamus területére, amely a tractus spinothalamicus 

mellett valószínűleg magába foglalja a fasciculus longitudinalis dorsalis-t is (62,63). 

Munkacsoportunk kimutatta, hogy e pálya kétoldali megszakítása a hypothalamus hátsó 

szintjében felfüggeszti a szopási ingert követő plazma PRL szint emelkedést. A féloldali 

hátsó metszés (deafferentáció) viszont csak csökkenti a PRL választ. Ez egyértelműen 

arra utal, hogy a hátsó hypothalamus szintjében a féloldali felszálló idegpályák épsége 

nem elégséges a szopási stimulus által kiváltott ingerületi jelnek a hypothalamusba 

történő közvetítéséhez (64). A hypothalamusban az ingerület humorális válasszá alakul 

át, melynek során megváltozik bizonyos hypothalamikus neuronok, neuroncsoportok 

által termelt, a PRL elválasztást gátló (prolactin inhibiting factor, PIF) illetve serkentő 
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faktorok (prolactin releasing factor, PRF) elválasztása. Ennek eredményeként a 

hypophysisből a PRL ürítése fokozódik.  

 

2.2. A hypophyseális prolaktin elválasztásának szabályozása 

A PRL szekrécióját a külső és belső környezet változásai folyamatosan 

befolyásolják, szabályozzák. A PRL szekréciót kiváltó fiziológiás ingerek közül a 

legfontosabbak és a legtöbbet tanulmányozottak a szopási inger, a stressz és a 

megemelkedett ovariális szteroidszint (főleg az ösztrogén) okozta PRL elválasztás 

fokozódás. Ezen ingerek hatásában (nagyság, időtartam) számos különbség van és 

jelentősen eltérnek a szervezet homeosztázisában játszott szerepük, ill. jelentőségük 

tekintetében is. Mai ismereteink szerint, ennek megfelelően a szabályozó 

mechanizmusok is több ponton különböznek. Közös bennük viszont az, hogy e 

stimulusok nagy része a hypothalamuson keresztül fejti ki hatását, ahol PRF-ek és PIF-

ek felszabadulását befolyásolják. Emlősökben a hypophysis PRL szekréciójának 

hypothalamikus szabályozása dominánsan gátló jellegű (65). Ugyanakkor a 

hypothalamus részt vesz a PRL elválasztás serkentésének szabályozásában is, amely a 

gátló hatások kikapcsolásával és/vagy a beérkező stimuláló hatások felerősítésével 

érhető el (52). 

 

2.3. A prolaktin elválasztást gátló faktorok (PIF-ek)  

A ma általánosan elfogadott nézet szerint a laktotrop sejtek spontán és magas 

szekréciós aktivitással rendelkeznek, így a PRL elválasztás hypothalamikus tónusos 

gátló hatása elengedhetetlen feltétele az ún. bazális PRL ürítésnek. Ezt a megállapítást 

több megfigyelés is alátámasztja. A hypophysis és a mediobasalis hypothalamus közötti 

kapcsolat sebészi megszüntetése után (nyélátvágással vagy az eminentia mediana 

sértésével) a plazma PRL koncentráció folyamatosan növekedve egy hét után maximális 

szintet ér el (66,67). A PRL szekréció magas szintre áll be akkor is, ha a hypophysis 

elülső lebenyét olyan helyre transzplantáljuk, ahol nincs érrendszeri illetve idegi 

összeköttetése a hypothalamusszal (pl. vesetok alá). In vitro sejtkultúrában is igen 

magas az agyalapi mirigy sejtjeinek PRL elválasztása.  



22 

2.4. Dopamin 

A dopaminnak a PRL termelésre és elválasztásra kifejtett gátló hatását 

bizonyítja, hogy a katekolamin metabolizmust befolyásoló szerek a PRL szekréciót is 

jelentősen megváltoztatják, valamint, hogy a dopamin magas koncentrációban van jelen 

az eminentia medianaban és a hosszú portális erekben is (65). Számos in vivo és in vitro 

kísérlet bizonyítja a dopaminnak a PRL elválasztásra kifejtett gátló hatását. A dopamin 

receptorok megtalálhatóak az agyalapi mirigy sejtjeinek felszínén (68,69), amelyek a 

dopamin receptor család D2 alosztályába tartoznak. 

  

Az agyalapi mirigy működését befolyásoló dopaminerg neuronok a hypothalamikus 

nucleus periventricularis (A14 katekolaminerg sejtcsoport) és a nucleus arcuatus (A12 

katekolaminerg sejtcsoport) területén helyezkednek el (70-72). Ez a két neuronális 

sejtcsoport három, egymástól mind morfológiailag mind funkcionálisan elkülönülő 

rendszerre osztható (3. ábra). A periventriculo-hypophysealis dopaminerg (PHDA) 

neuronok a hypothalamus elülső periventricularis részében helyezkednek el és az 

agyalapi mirigy közti lebenyében végződnek. Ezek a neuronok a közti lebenyben 

termelődő α-melanocita-stimuláló hormon (α-MSH) szabályozásában vesznek részt 

(70,71). A második csoportba tartozó neuronok a nucleus arcuatus rostralis részében 

találhatóak, a PHDA rendszer hátsó részének szomszédságában, és mind a közti mind a 

hátsó lebenybe vetülnek (73). Ezek az idegsejtek alkotják az ún. ozmoszenzitív 

tuberohypophysealis dopaminerg rendszert (THDA), amely szintén részt vesz a PRL 

elválasztás szabályozásában (74,75). A tuberoinfundibularis dopaminerg (TIDA) 

rendszert alkotó neuronok a nucleus arcuatus középső és hátsó részében helyezkednek 

el, és az eminentia mediana külső zónájába projiciálnak. Innen a dopamin, bekerülve a 

hosszú portális erekbe, eléri az agyalapi mirigy sejtjeit. Az e sejtek által termelt 

dopamin a PRL általánosan elfogadott hypothalamikus szabályozója (65). 
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A dopamin bioszintézisben a szintézis „sebességét” meghatározó lépés az L-3,4-

dihidroxifenilalanin (L-DOPA) képződése a neuronok által felvett tirozinból. Ezt a 

lépést a tirozin-hidroxiláz (TH) enzim katalizálja. A keletkezett L-DOPA-t ezután az 

aromás-aminosav-dekarboxiláz enzim alakítja át dopaminná. A TH immuncitokémiai 

vizsgálatok megkezdését követően hamarosan megállapították, hogy a TH 

 

3. ábra. A hypothalamikus dopaminerg és L-DOPAerg rendszer.    
A mediobasalis hypothalamusból készített frontális metszeteken TH immunfestés után a 
hypothalamikus dopaminerg/L-DOPAerg rendszer rostrocaudalis és mediolateralis elrendeződése 
látható. A metszetek mindhárom dopaminerg rendszert (PHDA, THDA és TIDA) képviselik. DM, 
dorsomedial TIDA; VL, ventrolateral TIDA; OC, chiasma opticum; AL, IL, NL, a hypophysis elülső, 
közti és hátsó lebenye; LP, hosszú portális erek; SP, rövid portális erek     
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immunpozitív neuronok valamivel nagyobb területen helyezkednek el, mint az a 

katekolamin fluoreszcencia alapján várható volt (76). Az enzimreakciók során keletkező 

aminok elleni specifikus antitestek előállítása lehetővé tette annak vizsgálatát is, hogy 

vajon az előző észlelet tényleges elhelyezkedésbeli különbséget jelent-e? Az antitestek 

használatkor egyértelművé vált, hogy a dopamin és az L-DOPA immunreaktivitás eltérő 

eloszlást mutat, amelynek alapján feltételezhető egy olyan neuronális rendszer megléte, 

amely csak TH-t tartalmaz, de aromás aminosav dekarboxilázt nem. Ezek a neuronok 

így dopamin helyett csak L-DOPA termelésére képesek (76). Az immunhisztokémiai 

vizsgálatok egyértelműen megmutatták mindkét enzim és a dopamin jelenlétét is a 

PHDA, THDA és a TIDA neuronokban, de ez utóbbinak csupán egyik, dorsomedialis 

részében (DM-TIDA). A dopamin transzporter mRNS-t is csak ezekben a neuronokban 

mutatták ki (77). Ezek az idegsejtek tehát dopamint termelnek. A TIDA rendszer 

dopaminerg neuronjai laktáló nőstényekben is részt vesznek a magas PRL szint 

kialakításában. Laktálókban csökken a TIDA neuronális aktivitás és a TH mRNS 

mennyisége, a hypophysisben a dopamin koncentráció, az eminentia medianaban a 

dopamin turnover ráta. A TH mRNS mennyisége 24 órás elválasztás után visszaáll a 

ciklusos nőstény diösztruszában mérhető szintre. Szopási stimulus hatására szintén 

csökken a TH mRNS mennyiség a nucleus arcuatusban. A feltehetően létező L-

DOPAerg rendszer jellegének, szerepének tisztázása, különös tekintettel a PRL 

elválasztás szabályozásában betöltött szerepére, még számos további vizsgálatot 

igényel.  

A központi idegrendszer egyéb dopaminerg neuronjaihoz képest a TIDA neuronok 

működésének szabályozása eltérő mechanizmusokkal történik. E folyamatokban 

jelentős különbségeket találhatunk a két nem között. Nőstényekben pl. a TIDA 

neuronok bazális aktivitása és PRL „feedback” iránti érzékenysége nagyobb, valamint 

fokozottan reagálnak a dopamin szintézist és receptoriális hatásokat befolyásoló 

szerekre (55). A TIDA neuronok aktivitását a petefészek eltávolítása csökkenti, a 

hereeltávolítás növel. Az említett műtétek után a megfelelő nemi hormon pótlásával e 

hatások kivédhetőek. A stresszre adott PRL válasz is különböző a két nemben. A TIDA 

aktivitás nőstényeknél stressz hatására csökken, hímekben változatlan marad.  

Ettől eltérően a THDA és a PHDA neuronok aktivitása független a keringő gonadalis 

szteroidoktól, illetve a THDA neuronok aktivitásában sem tapasztalható különbség a két 
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nemben (55). A hypophysis közti-hátsó lebenyének műtéti eltávolítása illetve 

nyélnyomorítás után az elülső lebeny vérellátása és így a TIDA rendszerből érkező 

dopamin mennyisége nem változik. Ennek ellenére a plazma PRL szint 3-4 szeresére 

emelkedik mind hím, mind ciklusos és laktáló nőstény patkányokban, valamint ezzel 

párhuzamosan lecsökken a hypophysis elülső lebeny dopamin tartalma. Ezek és még 

számos más kísérleti eredmény e két dopaminerg rendszernek a PRL elválasztás 

szabályozásában betöltött funkcionális jelentőségére utal (74). Ezt támogatja az a 

megfigyelés is, hogy egy rövid szopási stimulus után az eminentia mediana mellett a 

hypophysis elülső lebeny ún. belső zónájában és a hátsó lebenyben is lecsökkent a 

dopamin és a DOPAC koncentráció, a külső zónában és a közti lebenyben pedig nem 

változott. Ennek alapján feltételezhető a THDA rendszer részvétele is a szopásra adott 

PRL válaszban (78). Dehidráció (vízmegvonás vagy sós víz itatása) esetén a bazális 

PRL szint lecsökkent és a szopás által kiváltott PRL ürítés gátolttá vált. D2 receptor 

antagonistával (haloperidol) előkezelt állatokban a PRL elválasztásnak a dehidrációkor 

bekövetkező gátlását nem figyelték meg. Mivel a THDA rendszer ozmoszenzitív, a 

dehidráció képes szelektíven aktiválni ezt a rendszert. Az innen (és a PHDA 

rendszerből) származó dopamin a hypophysis közti-hátsó lebenyben ürül, ahonnan a 

rövid portális ereken keresztül (a rövid portális erek az elülső lebeny teljes 

vérellátásának 30%-át, a közti-hátsó lebenyből érkező dopamin a teljes dopamin 52%-át 

képezi) az elülső lebeny belső zónájába jutva hatással lehet a PRL elválasztásra. 

A PHDA neuronok általánosságban elfogadott szerepe, hogy a hypophysis közti 

lebenyében végződve gátolják az α-MSH szekréciót. Az elmúlt néhány év adatai 

viszont arra utalnak, hogy ez a rendszer részt vesz a PRL elválasztás szabályozásában 

is. Mindezek alapján a szopási stimulus esetén hasonló változásokat várnánk a plazma 

PRL és α-MSH szintek változásában (79). Egyértelműen bizonyított azonban, hogy 

szopás hatására nem történik változás a plazma α-MSH koncentrációjában. Nem 

valószínű tehát, hogy szopás hatására a PHDA neuronok aktivitása lecsökkenne. Ennek 

ellenére laktáló nőstényekben a közti-hátsó lebeny dopamin tartalma alacsonyabb, a 

vérplazma α-MSH szintje pedig magasabb, mint ciklusos nőstényekben, ami alapján 

feltételezhető, hogy a PHDA neuronok valamilyen módon részt vesznek a laktáció alatti 

PRL elválasztás szabályozásában (79).  
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Számos kísérlet támasztja alá azt a megfigyelést, hogy a dopamin nem csak direkt, a 

fentiekben részletezett módon hathat a laktotrop sejtek hormon elválasztására, hanem 

centrális támadásponton keresztül is befolyásolhatja a PRL szekrécióját. Hím állatokban 

specifikus D1-receptor antagonisták emelik, D1-agonisták pedig csökkentik a DOPAC 

mennyiségét az eminentia medianaban, amely a TIDA neuronoknak D1-receptorokon 

keresztül ható innervációjára utal. Mivel a D1-receptorok serkentő G fehérjékkel 

kapcsoltak, így a gátlás egy TIDA neuront innerváló és azt gátló idegsejt aktiválásán 

keresztül történhet. A TIDA neuronok D2-receptorokon keresztül ugyanakkor 

aktiválhatók. Mivel a D2-receptorok gátló típusúak, így valószínűleg egy gátló 

interneuron gátlásával alakul ki a serkentő hatás. A dopamin feedback hatásának tehát 

fontos szerepe lehet a TIDA rendszer működésének szabályozásában. Szelektív 

dopamin receptor agonistákat használva kimutatták azt is, hogy a D1 és D2-receptorok 

egyidejű aktiválása vagy gátlása után a TIDA neuronok aktivitása változatlan marad 

(52). 

  

A PRL feedback mechanizmussal képes saját elválasztását befolyásolni a hypothalamus 

szintjén (56). A plazma PRL szintjének emelkedése serkenti a hypothalamusban a 

dopamin szintézist, így a portális erekben megemelkedik a dopamin koncentráció (80). 

Hypophysectomia illetve dopamin agonista adása után csökkent a szérum PRL szint és 

a dopamin szintézis mértéke is. Újabb vizsgálatok PRL receptorokat mutattak ki a 

TIDA, PHDA és a THDA neuronok felszínén, amely a feedback mechanizmus 

anatómiai alapját bizonyítja (81). A PRL mindhárom dopaminerg rendszerre serkentő 

hatást fejt ki (75). A laktáció középső szakaszában azonban nem működik a visszaható 

mechanizmus, a TIDA neuronok érzéketlenné válnak a megemelkedett mennyiségű 

PRL-ra. Ez a jelenség hosszú idejű elválasztás után megszűnik, és a korai laktációban 

sem tapasztalható. Érdekes megjegyezni, hogy ha a feedback mechanizmus teljesen 

hiányzik, mint például a PRL hiányos egerekben, akkor TIDA neuronok száma 

kevesebb lesz, míg más hypothalamikus noradrenerg sejtcsoportban (A13, A14) nem 

tapasztalható sejtszám-csökkenés. Ez a jelenség így nem a mutáció elsődleges hatása, 

hanem a PRL hiányra adott válasz, amely az egyedfejlődés korai szakaszában 

alkalmazott PRL kezeléssel megakadályozható (82). 
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2.5. A tirozin-hidroxiláz működésének szabályozása  

Mint ahogy a PRL ürítés általános bevezetőjében már megemlítettük, a dopamin 

bioszintézis első és sebesség meghatározó lépése az L-3,4-dihidroxi-fenilalanin-DOPA) 

képződése L-tirozinból. Ezt a lépést a tirozin-hidroxiláz (TH) nevű enzim katalizálja, 

amelynek eddig ismert fő szabályozása az L-DOPA és a dopamin által kifejtett 

végtermék gátlás. A TH szabályozásában azonban legalább ennyire fontos lehet a 

foszforiláció (83), amely különböző szerin oldalláncokon bekövetkezhet (Ser8, Ser19, 

Ser31 és Ser40). Enzimkinetikai vizsgálatokkal kimutatták, hogy mindezek közül a 

maximális aktivitáshoz a leginkább nélkülözhetetlen a Ser40 foszforilációja (84,85). A 

Ser40-en defoszforilált TH inaktívnak tekinthető. Előzetes eredményeink során 

kimutattuk, hogy a TH foszforilációja az eminentia mediana, valamint a hypophysis 

közti- és  hátsó lebenyében végződő axon terminálisokban megy végbe, eredménye 

pedig foszfo-TH ellenes ellenanyag segítségével immunhisztokémiai módszerrel 

kimutatható (86). 

 

3. G-fehérje kapcsolt jelátviteli utak és szerepük a dopamin jelátvitelében 

3.1. A dopamin és a G-fehérje mediált jelátvitel kapcsolata 

A PRL szintézise és felszabadulása összetett transzdukciós útvonalakon keresztül 

szabályozódik (4-5. ábra). Eddigi ismereteink szerint a PRL transzkripciója, 

transzlációja, valamint a vezikuláris ürítése dopamin receptorokhoz kapcsolt különböző 

G-fehérjékkel, Ca2+- és K+-csatornákkal áll szoros összefüggésben (52). 

 A dopamin receptorok a hét transzmembrán-doménnel (7-TM) rendelkező, 

heterotrimer GTP-t kötő fehérjékhez (G-fehérjékhez) kapcsolódó receptorok családjába 

tartoznak. A G-fehérjék másodlagos hírvivő molekulák révén a receptorokról érkező 

jelet közvetítik a sejt számára. Miután az agonista kötődik a receptorához, a 

megváltozott konformációjú 7-TM receptor kölcsönhatásba lép egy intracelluláris G- 

fehérjével, amelynek az α-alegységéhez kötött GDP disszociál és helyébe GTP kötődik, 

ezáltal a G fehérje aktiválódik. Ezt követően a GTP-t kötő α-alegység leválik a βγ-

alegységről és kölcsönhatásba lép egy effektorral, D2-receptor esetében az adenilát-

cikláz (AC) enzimmel, amelyet gátol. 
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A G-fehérjéket három nagyobb csoportba soroljuk (Gs, Gi, Gq), amelyek a 

kiváltott intracelluláris válasz (másodlagos hírvivő) szempontjából különböznek. A 

stimuláló G-fehérjék (Gs) aktiválódása az AC enzim stimulációját és a cAMP szint 

emelkedését eredményezik, míg az inhibitoros G-fehérjék (Gi) az enzimet gátolják és a 

cAMP szintet csökkentik. A cAMP hatásaiért a cAMP-dependens protein-kináz 

(protein-kináz A) felelős, amely különféle fehérjék és transzkripciós faktorok 

foszforilációját (pl. CREB) végzi, és ezzel a transzkripciót befolyásolja. A dopamin 

receptorai közül a D1 és D5 Gs-fehérjéhez kapcsolt, míg a D2-4 Gi fehérjéhez asszociált. 

Az elülső lebenyi laktotrop sejtek csak D2-receptort expresszálnak (87), ezért a 

továbbiakban ezzel foglalkozunk részletesen.  
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4. ábra. A laktotrop sejtben, a dopamin jelenlétében lezajló D2-receptor-mediált jelátvitel  

A dopamin többféle intracelluláris jelátviteli utat képes modulálni. A ligand jelenlétében az adenilát-
cikláz (AC) gátolt, ezért a protein kináz A (PKA) regulátoros alegysége (az ábrán világosszürkével 
jelölve) a citoplazmában tartja a katalitikus alegységet így a nukleáris hatás gátolt. Az intracelluláris Ca2+-
koncentráció alacsony. Rövidítések: D2R: 2-es típusú dopamin receptor  PLC: foszfolipáz C, PIP2: 
foszfatidil-inozitol-bisz-foszfát, DAG: diacil-glicerol, IP3: inozitol-trisz-foszfát, ER: endoplazmás 
retikulum 
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A PRL ürítésének szabályozásában irodalmi adatok alapján elkülönítjük a szintézissel 

(transzkripcióval és transzlációval) és a vezikuláris felszabadulással (release) 

kapcsolatos mechanizmusokat. A D2-receptor-függő foszfolipáz-C (IP3/DAG) útvonal, 

amely a Gq-fehérje effektor mechanizmusa, végeredményben intracelluláris Ca2+-

emelkedéssel és a protein-kináz-C aktiválódásával jár, döntően a vezikuláris 

felszabadulás folyamatáért felelős. 

 A PRL szekréció szempontjából legintenzívebben tanulmányozott, ún. klasszikus 

jelátviteli út esetében a dopamin kötődése a D2-receptorhoz (4. ábra) az adenilát-cikláz 

(AC) gátlása révén csökkenti a cAMP szintet, ezáltal a protein kináz A (PKA) 

aktivitását (88). Laktotrop sejt esetében a PKA sejtmagba bejutó katalitikus 

alegységének célpontja a cAMP-response-element binding protein (CREB) (89), 

amelynek foszforilált formája (pCREB) a PRL transzkripció legerősebb promotere. 
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5. ábra. A laktotrop sejtben, a dopamin hiányában lezajló D2-receptor-mediált jelátvitel  

A dopamin többféle intracelluláris jelátviteli utat képes modulálni. A ligand hiányában az adenilát-cikláz 
(AC) aktív, ezért a protein kináz A (PKA) katalitikus alegysége (az ábrán világosszürkével jelölve) a 
sejtmagba bejutva a CREB-et foszforilálja, így a PRL gén transzkripciója fokozott. Az intracelluláris 
Ca2+-koncentráció magas. Rövidítések: PLC: foszfolipáz C, PIP2: foszfatidil-inozitol-bisz-foszfát, DAG: 
diacil-glicerol, IP3: inozitol-trisz-foszfát, ER: endoplazmás retikulum 
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A G-fehérjével működő receptorok esetén az extracelluláris ligand tartós jelenléte 

különböző intracelluláris adaptív mechanizmusokat indít be, ezek közé tartozik a 

receptor vezikuláris internalizációja (lefűződése), vagy valamelyik másodlagos jelátvivő 

vegyület koncentrációjának tartós változását megakadályozó enzim (pl. cAMP-t vagy 

cGMP-t bontó foszfodieszterázok) aktivitásának változása. Sejtbiológiai szempontból 

ezek a mechanizmusok jelentik a tolerancia fogalmát (90). A laktáció időszaka alatt az 

extracelluláris dopamin tartós jelenléte a portális vérben tehát feltételezi, hogy a D2-

receptoroknak átmenetileg deszenzitizálódni szükséges. A D2-receptor deszenzitizáció 

hatásmechanizmusában kimutatható az ösztradiol down-regulációs szerepe (91), 

továbbá a receptor G-protein-related-kinase-(GRK) mediált (90) illetve protein-kináz C-

mediált (92) foszforilációja, és legvégül a receptor internalizációja. Ezzel 

párthuzamosan a hypophysis elülső lebenyében ún. fiziológiás laktotrop proliferáció, 

vagyis az antiproliferatív hatás felfüggesztődése figyelhető meg (88). 

 

Laboratóriumunk korábbi in vitro kísérleteiben kimutattuk, hogy 10 perc szopási 

stimulusnak kitett laktáló nőstény patkányok hypophysiséből nyert sejtek érzéketlenné 

válnak a sejtszuszpenzióhoz hozzáadott dopaminnal szemben; reverz hemolitikus plakk 

assay-ben a dopamin a PRL-pozitív plakkok számát és nagyságát nem képes 

csökkenteni (93). Ezt kiegészíti még az az eredményünk is, hogy a nem-szoptató 

anyákból kinyert elülső lebenyi sejtek dopamin-kezelése során a receptor 

deszenzitizációban kulcsszerepet betöltő protein-foszfatáz-2A (PP2A) enzimaktivitása 

jelentősen lecsökken, de a 10 percig szoptató anyákból származó sejtek esetében ez a 

csökkenés nem figyelhető meg. A szoptató állatokból származó sejtekben a toleranciára 

jellemző megvonási szignál, vagyis a cAMP kompenzatorikus növekedése dopamin 

megvonása során nem következik be, illetve a dopamin-mentes környezet sem okozott 

további PRL immunpozitivitást (41,93). 

 

3.2. A β-arrestin szerepe a dopamin jelátvitelében 

A D2 receptor jelátvitelében a “klasszikusnak” nevezett út mellett írták le 2004-

ben egy “G-protein-independens”, szerin/treonin kináz Akt (protein kináz B) által 

regulált intracelluláris szignáltranszdukciós rendszert, amely részt vesz a dopamin által 
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kiváltott biológiai válaszok regulációjában. Ennek a jelátviteli útnak a dopamin 

receptorokkal való kapcsolatát elsősorban egér striatumban vizsgálták pszichotrop 

gyógyszerek és a lítium pontosabb hatásmechanizmusának tanulmányozása céljából 

(94). A jelátviteli útvonal patofiziológiai jelentőségét az is mutatja, hogy intenzíven 

kezdték kutatni más szövetekben is, aktivációja például humán hypophysis tumorban is 

kimutatható volt (95). 

Az elmélet szerint a különböző, sejtmembránhoz kötött kinázok, mint pl. a foszfatidil-

inozitol-3- (PI-3) kináz, valamint a sejtproliferációban kulcsfontosságú mTOR2c (target 

of rapamycine – komplex) által szabályozott Akt (Protein-kináz-B) foszforilált 

formában aktív, extracelluláris ligandok (mint például a dopamin) tartós jelenlétében 

viszont defoszforilált, inaktív állapotba kerül (96). Az Akt fő célpontja, a glikogén-

szintáz-kináz (GSK) 3-as izotípusa, amely defoszforilált, azaz aktív állapotban, további 

biológiai válaszokat válthat ki és a sejt sorsát sejtproliferáció vagy apoptózis irányába is 

eltolhatja. A GPCR ligandja, jelen esetben a dopamin, tartós receptoriális jelenléte tehát 

egy GSK-3-mediált jelátvitelt indíthat meg. A dopamin ilyen aspektusát mindeddig nem 

ismertük, bár a gyakorlatban régóta alkalmazzuk a hypophysis tumorok terápiája során, 

amikor D2-agonista bromokriptin vagy cabergolin kezeléssel a jóindulatú daganatban 

apoptózist indukálva annak megkisebbedését vagy eltűnését okozzuk. 

  

Ennek az alternatívnak is nevezett jelátviteli útnak a középpontjában a G-

fehérjék deszenzitizációjában kulcsfontosságú β-arrestin molekula áll (97), amelynek 

1-es típusa a G-fehérjével működő retinális csapok sötétadadaptációjában és az 

adrenerg-receptorok deszenzitizációjában vált ismertté (98,99). 

A ligand (pl. a dopamin) tartós kötődése, vagyis a receptor folytonos stimulációját 

követően a klasszikus GPCR-jelátvitel fokozatosan inaktiválódik. Ez olyan 

mechanizmusokon keresztül valósul meg, amelyek receptor deszenzitizációt, 

internalizációt, ezáltal a jelátvitel terminációját eredményezik (90). 

GPCR aktivációt követően a receptorokat a G-fehérje-függő kinázok (GRK-k) gyorsan 

foszforilálják. A GRK-k 7 altípusát különítjük el, amelyeket 3 osztályba sorolunk: 

GRK1-szerű, GRK2-szerű és GRK4-szerű osztályok. A GRK1 (rhodopszin-kináz) és a 

GRK7 (iodopszin-kináz) elsősorban a retinában található, és az opszinok általi 
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fototranszdukció terminálásában szerepel. A GRK2, GRK3, GRK4, GRK5, GRK6 a 

központi idegrendszerben is kiterjedten expresszálódik (100).  

A GPCR-foszforiláció hatására a β-arrestin 2-es izotípusa intracellulárisan hozzákötődik 

a dopamin receptorokhoz, amelynek következtében megszűnik a kapcsolat (innen az 

arrestin elnevezés) a receptor és a G-fehérjéje között. Ezáltal a klasszikus úton 

megvalósuló jelátviteli folyamatok (cAMP-függők) legátlódnak. A β-arrestin 2 

dopamin-receptorral való interakciója továbbá egy endocytotikus komplex létrejöttét is 

eredményezi. A komplex létrejötte a dopamin-receptor arrestin-dependens 

internalizációját eredményezi klatrin-burkos vezikulában (100).  

 

A nem-retinális β-arrestin 2-es altípusa reakciófelületként szolgál nem csak az Akt, 

hanem annak inhibitora, a PP2A interakciójához és membránhoz való 

kihorgonyzásához, így tehát egy szignálkomplex (6. ábra) kialakulása valósul meg 

(100-102). 

 

 

6. ábra. A GPCR-β-Arrestin 2-Akt-PP2A komplex  
A dopamin (DA) tartós jelenléte a szignálkomplex kialakulását elősegíti: A protein-foszfatáz 2A (PP2A) 
az Akt-tal komplexbe kerül, defoszforilálja. A dopamin receptoriális megvonása vagy csak rövid ideig 
tartó jelenléte esetén a komplex disszociál, a sejten belüli kinázok az Akt-ot újra foszforilált állapotba 
hozzák (100). 
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Amikor a dopamin tartósan kötődik receptorához, az addig disszociált, különálló 

fehérjék egymáshoz és a receptorhoz kapcsolódnak, kihorgonyzódnak (scaffolding) és 

létrehoznak egy β-arrestin2/PP2A/Akt tartalmú szignálkomplexet. Ebben a komplexben 

közel kerül egymáshoz az Akt és a PP2A foszfatáz, ami szükséges a gátlás 

megvalósulásához.  

 

Kijelenthetjük, hogy a GPCR-GRK-β-arrestin2 rendszer szerepe kettős: egyrészt 

szétkapcsolja a 7-TM-receptor G-protein mediált jelátvitelét, másrész elősegíthet 

egy új, G-fehérje független jelátvitelt. 

 

Egerek striatumában a GRK-k közül a GRK6 expressziója a legkifejezettebb. GRK6-

KO egerek fokozott érzékenységet mutatnak pszichomotor aktivitást fokozó szerekre, 

pl. kokainra, amfetaminra. Ennek hátterében a csökkent receptoriális deszenzitizáció, és 

a következetesen megnövekedett jelentőségű cAMP-dependens jelátvitel állhat (100). 

 

Összefoglalva tehát a dopamin D2-receptoriális kötődése a következő 

intracelluláris folyamatokat indítja be (7. ábra): 

 

1. Megindul a jelátvitel a klasszikus, cAMP-dependens úton, így az adenilát-cikláz 

gátlása következtében az intracelluláris cAMP koncentrációja csökken. 

2. A folyamatos receptor agonista jelenléte során a GRK-k foszforilálják a 7-TM 

receptort, ezáltal a β-arrestin2 a receptorhoz kapcsolódik. Ennek egyik 

következménye, hogy a cAMP-függő jelátvitel dominanciája csökken, helyét a 

cAMP-független szignál veszi át. 

3. Mindezekkel a lépésekkel párhuzamosan klatrin-mediált endocitózissal a 

receptor internalizációja is bekövetkezik egy β-arrestin2-adapter protein (AP2)- 

klatrin tartalmú internalizációs komplex kialakulása révén (receptorszám down-

reguláció). 
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7. ábra. Az intracelluláris jelátvitel megváltozása  

A dopamin (DA) tartós jelenléte során a szignálkomplex kialakulásával párhuzamosan a cAMP 
csökkenése fokozatosan megszűnik, közben a G-fehérje-kapcsolt kinázok (GRK) a 7-TM receptort 
foszforilálják, az internalizációra (ehhez klatrin és adaptor protein-AP2 kapcsolódása is szükséges) és az 
arrestin kötődésére előkészítik. Az Akt inaktiválódása (defoszforilációja) jelenti a cAMP-independes út 
bekapcsolódását (100). 

 

A klasszikus jelátviteli úton a szubsztrát kötődését követően azonnal beindul a 

jelátvitel, de viszonylag gyorsan, már 20 perc elteltével intenzitása csökken, így csak 

átmeneti választ vált ki, megvédve a sejtet a ligand káros hatásától, illetve lehetőséget 

biztosít az elnyújtott jelátvitelre. A β-arrestin-dependens út kiteljesedéséhez ugyan 

hosszabb idő kell, de tartósabb, progresszívabb hatást közvetít (8. ábra).  
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8. ábra. Az intracelluláris jelátvitel megváltozása  

A klasszikus, cAMP mediált és a β-arrestin mediált jelátvitel kinetikájának összehasonlítása. A cAMP 
azonnali, gyors, de hamar lecsengő, az Akt később meginduló, tartós jelátvitelre képes (100). 

 

3.3. Az AKT (protein kináz B) jelátviteli út 

Mivel az Akt számos biológiai folyamat regulációjában fontos (glikogenezis, 

embrionális fejlődés, gyulladás, apoptózis, sejtproliferáció), a β-arrestin mediált 

jelátvitel a dopaminerg transzmisszióban betöltött szerepén kívül több fiziológiás és 

patológiás folyamat kulcsszabályozója lehet. Az Akt, többek között, bonyolult jelátviteli 

mechanizmusok révén vesz részt az apoptózis gátlásában is. 

 

Az inzulin receptora és a növekedési faktorok (pl. IGF-1) endogén tirozin-kináz 

aktivitású receptorai az Akt protein foszforilációjához, ezzel aktivációjához vezetnek. 

Az inzulin esetében a sejtmembránban megtalálható foszfatidil-inozitol-3 kináz (PI3K), 

a mitogének esetén döntően az mTOR2 (Rictor) komplex képződése révén (9. ábra) 

(103). A PI3K a membránból származó foszfatidilinozitol-4-foszfátból 

foszfatidilinozitol-4,5-biszfoszfátot, majd foszfatidilinozitol-4,5-biszfoszfátból 

foszfatidilinozitol-3,4,5-triszfoszfátot (PIP3) képez. A PIP3 direkt módon, illetve a 

PDK1 (foszfoinozitid-dependens kináz) aktiválásával fokozza a protein kináz B (Akt) 

membránhoz kötődését (scaffolding) és foszforilációját. A PI3K-t a foszfatáz és tenzin 

homológ (PTEN) tumor-szupresszor protein képes gátolni. A PTEN csökkent működése 
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a hypophysis tumorok képződésében ma már általánosan elfogadott (104) és prediktív 

értékű, funkcionális hiányának pótlását intenzíven kutatják.  

 
9. ábra. Az Akt-kaszkád helye a sejtproliferáció és az anyagcsere szabályozásában   

Az Akt ismert fiziológiás aktivátorai: inzulin receptoron keresztül a foszfoinozitid-dependens kináz 1 
(PDK1), valamint az mTOR-Rictor (mTOR2) komplex irányából történhet. A fő anti-apoptotikus 
downstream mediátor az mTOR-Raptor (mTOR1) komplex, amelyek a 4EBP1 és a S6K1 kinázok 
segítségével további transzkripciós faktorokat foszforilál (103). 

 

 

Az Akt a növekedési faktorok hatására más úton is foszforilálódhat. Ezek közül 

legfontosabb az ún. rapamicin-független mTOR komplex 2 (mTOR2) általi Akt 

foszforiláció is. Ez utóbbi komplexet gondoljuk PDK2 (foszfoinozitid-dependens kináz 

2)-nek. Az integrinek és citokinek a Janus-arcú kinázok által szintén aktiválhatják a 

PI3K-t, így szintén eredményezhetik az Akt foszforilációját.     
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Az Akt foszforilációját, azaz aktiválódását a hypophysisben is leírták, de 

mindeddig csak humán patológiás körülmények között. A műtétileg eltávolított 

hypophysis adenomákban az Akt expressziója magasabb az egészséges hypophysishez 

képest, és a Ser473-as oldalláncon foszforilált Akt mennyisége is fokozott (95). Patkány 

immortalizált sejtvonalon IGF-1 kezelés szintén fokozza az Akt foszforilációját. (105).  

 

3.4. A foszforilálódott, aktív Akt hatásai a jelátviteli utakra  

1. Az mTOR1 aktiválásával az apoptózis nagyfokú gátlását eredményezi az 

intranukleáris 4EBP1 és S6-Kináz1 foszforilálásával (103).  

2. Az általunk is vizsgált target, a glikogén-szintáz-kináz-3 (GSK3), amely enzim 

kétféle kináz segítségével foszforilálódhat: A protein-kináz B, vagyis az Akt által 

történő foszforiláció és gátlás jellemző az inzulin, valamint számos pszichotrop 

gyógyszer, mint pl. a lítium vagy a haloperidol hatására (100,106,107). Inzulin hatására 

a foszforilált GSK3 inaktív, így a glikogén-szintázt foszforilálatlan, aktív állapotban 

hagyja, tehát a glikogénszinézist fokozza a máj és a vázizom sejtekben. Dopamin 

transzporter (DAT) knock-out egerekben (amelyekben az extracelluláris dopamin 

koncentráció magasabb) lítium-klorid adását követően, az Akt-arrestin-PP2A komplex 

disszociált állapotban van, a PP2A defoszforilálni nem tud. Ebben az esetben a foszfo-

Akt a GSK-t szintén foszforilálva, inaktív állapotban tartja.  

Bizonyos G-fehérjével működő receptorok (pl. béta-adrenerg) jelátviteli útja során a 

megemelkedett cAMP szint következtében a protein-kináz A is foszforilálja (107), 

ezáltal gátolja a GSK3-t. Természetesen a D2 receptor Gi-fehérje kapcsolt cAMP-függő 

jelátvitele is befolyásolhatja a protein-kináz A révén a GSK aktivitását. 
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10. ábra. A Glikogén-szintáz-kináz-3 patofiziológiai targetjei 

A GSK3 számos downstream intra- és extranukleáris célpontja számos idegrendszeri betegség 
kialakulásában már ismert (részletek lásd szöveg) (108). 
 

A GSK3 funkciója igen sokféle, a glikogén-szintáz szabályozása mellett számos 

transzkripciós faktor foszforilálását végzi, több betegség (daganatok, osteoporosis) is 

ezek kóros működésével (CREB, NFATc, HSF-1 és az NFκB) kapcsolatos (10. ábra). 

Az elmúlt évtizedben több neurodegeneratív kórkép kialakulásában is igazolták a GSK 

kóros működését. Alzheimer-kórban a mikrotubulus-asszociált tau-fehérje 

foszforilációjával csökkenti annak a mikrotubulusokhoz való affinitását, ezzel a 

mikrotubulusok instabillá válnak, és ez elősegítheti a plakk-képződést. A presenilin és a 

HSF-1 fokozott foszforilációja szintén kóros neuronális fehérjék felszaporodásával jár 

(Aβ és polyQ) Alzheimer- és Huntington kórban (108). 

 

Az Akt-GSK rendszer összetettségét nagyfokú redundancia is jellemzi. A 

szignál-útvonalak egyes elemei között sokféle átfedés ismert, tehát több végső közös 
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szabályozó elem (pl. ciklinek és transzkripciós faktorok) foszforilációját az Akt és a 

GSK külön-külön, egymástól függetlenül is végezheti. 

 

3. Az Akt a ciklin-D aktiválásához vezet. A ciklin-D szükséges a ciklin-dependens-

kináz 4/6 (CDK4/6) működéséhez. A CDK4/6 a CDK2 aktiváló hatására foszforilálja a 

retinoblastoma fehérjét (RB), amely az egyik legfontosabb tumor-szupresszor.  

4. A GSK3 jellemzően gátolja a p21-t is, amely ciklin-CDK komplexeket inaktiváló 

hatással bír, viszont az Akt azáltal, hogy gátolja az enzimet, a folyamatot az apoptózis 

irányába tolja. A p21 a p27-tel a ciklin-függő kinázok gátlói, a CIP/KIP család (CDK 

interacting protein) tagjai. 

5. Az Akt aktiválja a MDM2-t (egerekben; humán megfelelője a HDM2: human double 

minutes protein) is, ami gátolja a p53-t, így a sejthalált. A p53 fehérjét kódoló gének 

tumor-szuppresszor gének.  

6. Az Akt gátolja a Raf1-t, ami ERK útvonalon és p70S6K-n keresztül 

sejtnövekedéshez vezet.  

7. A sejtproliferációt szabályozni képes a BAD protein is, amelyet az Akt foszforilál. A 

BAD foszforilálatlan formája a bcl fehérjéhez kötődve előidézi a citokróm-c kiáramlását 

a mitokondriumokból.  

8. Az Akt eredményezi a NF-κβ útvonal aktiválódását. (100). 

3.5. Tirozin-kináz receptoron ható növekedési faktorok és a prolaktin-

elválasztás  

Az Akt szerepét a PRL elválasztás szabályozásában az is valószínűsíti, hogy az 

IGF-1 in vitro laktotrop proliferációt indukál azáltal, hogy hypophysis sejtekben 

aktiválja a PI3K/Akt útvonalat. Ha hím patkányok hypophysis sejtkultúráját 24 óráig 

IGF-1-el kezeljünk, a szérum-mentes médiumban tapasztalható apoptózis elmaradt. 

Ilyenkor az IGF protektív hatását az LY294002 nevű PI3K inhibitor blokkolja, viszont a 

MAP/ERK-kinázt gátló PD98059 nem. Ez is alátámasztja, hogy az IGF az Akt 

kaszkádon keresztül fejti ki hatását (105).  
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A hypophysis sejtek IGF-el való kezelése továbbá BAD foszforilációt is eredményez, 

mert aktiválja Bcl-2 proteint is, de kimutatták, hogy PI3K inhibitorra az IGF Bcl-2 

expresszióra kifejtett hatása teljesen megszűnt. Ez szintén alátámasztja azt, hogy ezen 

anti-apoptotikus hatás is a PI3K/Akt útvonal által mediált. 

  

3.6. Az Akt központi idegrendszeri vonatkozásai 

Skizofrén betegek központi idegrendszerében a dopaminerg receptorok 

diszfunkciója (hyperfunkciója) következtében csökkent Akt foszforiláció mutatható ki. 

Klasszikus antipszichotikumok (pl. haloperidol) valamint a lítium ezt azáltal 

ellensúlyozzák, hogy növelik az Akt foszforilációját, vagyis mindkettő a D2-

receptoriális gátlásnak megfelelő molekuláris választ eredményez. Atípusos 

antipszichotikumokról (pl. clozapin) is kimutatták, hogy növelik az Akt szubsztrátjának, 

a GSK3-nak is a foszforilációját (94,101).  

Típusos és atípusos antipszichotikumokon kívül antidepresszánsok, hangulatstabilizálók 

is képesek az Akt/GSK3 útvonalat befolyásolni (106). A GSK3 pontos szubsztrátja ez 

esetben még nem ismert.  

Az Akt jelátviteli út aktivitása lítiummal is befolyásolható. Az eddig nem pontosan 

ismert hatásmechanizmusú, de klinikai gyakorlatban hangulatstabilizálásra használt, 

antipszichotikus hatású LiCl adása során, intracellulárisan a dopamin-megvonásához 

hasonló következményre jutottak. Dopamin-transzporter génhiányos (DAT-KO) egerek 

LiCl vagy haloperidol kezelését követően a corpus striatum szöveti 

homogenizátumában az Akt és a GSK3 foszforilációja szignifikánsan magasabb a 

placebo kezelt egerekhez képest (94). Ez az információ vezetett bennünket a hypophysis 

elülső lebenyi szöveti homogenizátumok vizsgálatához. 

 

 

3.7. A MAP-kináz kaszkád 

A tirozin-kináz receptorok stimulációja az Akt protein aktivációján kívül más 

jelátviteli folyamatok bekapcsolódását is eredményezi. A ligand kötődése a receptor 

intracelluláris részén a ras GTP-kötő fehérje (p21ras) foszforilációját okozza. Az 



41 

aktivált p21ras hatására egyrészt aktiválódhat a PI3K, másrészt aktiválódhat a MAP-

kináz (MAPK) kaszkád is. A lépcsőzetes, többszörös foszforilációs lépésekből álló 

jelátviteli kaszkád az extracelluláris ligandtól függően több családra osztható (11. 

ábra), de kísérleteinkben csak a Raf-MEK1/2-ERK1/2 útvonalat vizsgáltuk. Ebben a 

MAP-kináz-kináz-kináz (raf) foszforilálja és aktiválja a MAP-kináz-kinázt (másnéven 

MEK), ami ugyanezt teszi a MAP-kinázzal (másnéven ERK fehérje). A MAP-kináz 

enzimcsalád tagjaiként az ERK (extracelluláris jelre regulálódó protein kináz) 

proteinek, a sejttúlélés és proliferáció elsődleges szabályzói. A kaszkád aktiválódása 

legvégén a foszforilált MAPK a nukleáris transzkripciós faktorok (CREB, S6 és myc) 

foszforilálásán keresztül befolyásolja a génexpressziót és sejtproliferációhoz vezet 

(109).   

 

11. ábra. A növekedési faktorok és az extracelluláris mitogének jelátviteli útja 
Az igen hasonló protein-kináz kaszkádok közös sajátossága, hogy extracelluláris növekedési faktorok 

jelátvitelét képesek közvetíteni többszörös foszforilációk révén. 
 
 

A MAPK kaszkád beindításáért azonban nem kizárólag a receptor tirozin-kinázok 

felelősek, a β-arrestin is képes a kaszkád aktiválására, döntően a már internalizált, 
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endocitózisra került GPCR-k esetében. Ezt a mechanizmust mindeddig az angiotenzin II 

és a D2 dopamin receptor esetében sikerült bizonyítani (110-112). A MAPK kaszkád és 

a PRL ürítés közötti pontos összefüggés még nem ismert.  
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 III. CÉLKITŰZÉSEK 

I. Kísérleteink első csoportjában a hypothalamo-hypophysealis neuroendokrin 

dopaminerg (NEDA) rendszer új szabályozó mechanizmusait vizsgáltuk, különös 

tekintettel a laktáció, mint fiziológiás állapot során lezajló PRL és ACTH ürítés 

szabályozásának megváltozására és annak hátterében álló sejtbiológiai folyamatokra. 

Vizsgálataink a hypophysealis laktotrop sejt felszínén megtalálható D2-dopamin 

receptor fiziológiás működésével és farmakológiás befolyásolásával elérhető biológiai 

válaszok (plazma hormonszintek) mérésén alapultak. Kérdésfeltevéseink a következők 

voltak: 

 

A. A szoptatás, mint fiziológiás stresszállapot során a plazma hormonok (PRL, 

ACTH, α-MSH) szekréciójának milyen a fiziológiás, időbeli lefolyása? 

B. Hogyan alakul ezeknek a hormonoknak a szekréciója az elválasztott anyákban az 

elválasztást megelőző dopamin agonista bromokriptin (BRC) valamint 

antagonista haloperidol (HAL) és a dopamin-bioszintézis gátló alfa-metil-

paratirozin (αMpT) kezelés hatására? 

C. Van-e különbség a dopaminra adott hormonválaszban laktáló, bilaterálisan 

ovariectomizált (OVX) és ösztradiollal visszakezelt OVX (OVX/E2) nőstények 

között? 

D. A hypophysis elülső- és közti lebenyének szöveti ACTH és α-MSH 

koncentrációjában - amely a POMC processzálását tükrözi – kimutatható-e 

bármilyen változás a szoptatás során? 

E. A hypophysis-nyélben futó, a közti és hátsó lebenyben végződő dopaminerg 

rostok (PHDA, THDA) mechanikus átvágása befolyásolja-e az ACTH ürítést? 

F. A szopási stimulus és farmakológiás dopamin megvonás együttes, ill. 

szekvenciális alkalmazása képes-e egymás hatását potencírozni, illetve 

gyengíteni? 

G. Az alkalmazott szopási stimulus és a dopamin megvonás (αMpT kezelés) 

hatására az eminentia mediana dopaminerg terminálisaiban a TH foszforilációja 

hogyan változik a kontroll elválasztott állatokhoz képest? 
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II. Kísérleteink második csoportjában azt vizsgáltuk, hogy a bevezetőben 

ismertetett, β-arrestin mediált intracelluláris jelátviteli utak fiziológiás körülmények 

között, illetve a NEDA rendszer farmakológiás befolyásolását követően 

kimutathatók-e a hypophysis elülső lebenyében vad típusú patkányban? A 

következő kérdésekre kerestük a választ: 

 

A. Az extracelluláris dopamin farmakológiás elvonása képes-e hímekben a β-

arrestin-dependens jelátvitel megindítására? 

B. Van-e különbség a fenti kezelés során a β-arrestin-dependens kaszkád 

működésében és a PRL szekrécióban hím, elválasztott laktáló és OVX nőstény 

patkányok között? 

C. A szoptatás hogyan befolyásolja a β-arrestin-dependens jelátvitel aktivitását? 

D. Az Akt és a p42/44 MAP-kináz (ERK1/2) foszforilációja lehet-e ok-okozati 

kapcsolatban a PRL elválasztásával? 

E.  Milyen molekuláris biológiai folyamatok, jelátvivő mechanizmusok állhatnak a 

laktotrop sejtek dopamin-érzékenységének megváltozása, vagyis a tónusos 

dopaminerg gátlás felfüggesztődésének hátterében? 
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 IV. MÓDSZEREK 

1. Kísérleti állatok 

Kísérleteinkhez primipara Sprague-Dawley nőstény patkányokat (220-250 g) 

használtunk a 7-11 posztpartum laktációs napon. Az alomszám standardizálását 8 

kölyökre végeztük a második napon. Az OVX csoportban (n=6) a bilateralis 

ovariectomia műtéti beavatkozás a farmakológiás kezelést megelőző 7. napon történt. A 

kísérleti állatok egyik csoportjánál az ösztrogénpótlást szubkután silastic (hossz 10 mm, 

belső átmérő 1 mm, összdózis 150 µg) kapszulákba integrált ösztradiol-cyclodextrinnel 

(Sigma-Aldrich Co.) végeztük, a kapszulák beültetése a kísérletek előtt 72 órával 

történt. Az állatok tartásakor az ad libitum táplálás mellett (VRF-1 autoklávozott 

standard egér/patkánytáp) korlátlan vízfogyasztást biztosítottunk. Az állattartásához 

állandó hőmérsékletű (21-23 ºC) és kontrollált megvilágítású (14 óra világos és 10 óra 

sötét) állatház állt rendelkezésre, a kísérletek elvégzésekor pedig a 61/2003. (VI. 19.) 

számú Egyetemi Állatvédelmi Szabályzat, valamint a Fővárosi Állategészségügyi 

Állomás 1894/003/2004 sz. engedélye szerint jártunk el. 

 

2. Intravénás kanülálás, szoptatási modell és vérvétel 

A szopási stimulus hatására bekövetkező PRL, ACTH és α-MSH szekréciót a 

szülés utáni 7-11. napon vizsgáltuk. Két nappal a kísérlet előtt, klorálhidrát anesztézia 

során egy krónikus szilikon kanült (belső átmérő 0,5 mm, külső átmérő 0,9 mm; Dow 

Corning Corp., Midland, MI, and Becton Dickinson Parsipparny, NY) ültettünk be az 

állatok jugularis vénájába, mely lehetővé teszi a többszörös vérvételt a szabadon mozgó 

állatokból.  

A kísérlet napján reggel 8 órakor vért vettünk, majd a kölyköket 4 órára elválasztottuk 

az anyáktól. Az elválasztás végén, valamint a kölykök visszatétele vagy a különböző 

farmakológiás kezelések után 15, 30 és 60 perccel szintén vért vettünk. A szopási 

stimulus és a farmakológiás kezelések kombinációja esetén a 75. és 90. percben is 

történt vérvétel. A későbbiekben csak azon állatokból kapott eredményeket használtuk, 

ahol az anyák az összes kölyköt szoptatták a teljes szoptatási periódusban. (Ez 
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mindegyik csoportban az állatok kb. 90 %-ánál megfigyelhető volt, függetlenül a 

beavatkozás típusától.) 

Minden vérvételi időpontban 200 µl vért vettünk le, majd a vérmintákat centrifugáltuk, 

a plazmát elválasztottuk és a hormonszintek (PRL, ACTH) meghatározásig –20°C-on 

tároltuk. 

 

3. Farmakológiás kezelések 

Kísérleteinkhez az alábbi farmakológiás kezeléseket alkalmaztuk: 

 

3.1. Azt kívántuk vizsgálni, hogy a NEDA neuronok farmakológiás befolyásolása 

hogyan befolyásolja a plazma PRL, ACTH és α-MSH hormonok ürítését kontroll, OVX, 

valamint E2 visszakezelt nőstény patkányokban. 

 

a. Az extracelluláris dopamin-depléciót tirozin-hidroxiláz inhibitor alfa-metil-

para-tirozinnal végeztük (αMpT, Sigma-Aldrich Co., 25 mg/kg iv.) a 4 órás 

elválasztási periódust követően. Az elválasztott, OVX, valamint OVX/E2 

visszakezelt csoportot is kezeltük, majd a 0., 15., 30. és 60. percben vérvétel 

történt a plazma PRL, ACTH és α-MSH meghatározásokra. (Ebben a 

kísérleti elrendezésben a kölyköket nem helyeztük vissza.) 

 

b. A 4 órás elválasztást követően perifériás D2 dopamin receptor antagonista 

domperidon (DOM, Sigma-Aldrich Co., 25 µg/állat iv.) kezelést végeztünk 

az elválasztott, OVX, valamint az OVX/E2 visszakezelt csoportban, majd a 

0., 15., 30. és 60. percben vért vettünk a plazma PRL, ACTH és α-MSH 

meghatározásokra. (Ebben a kísérleti elrendezésben sem helyeztük vissza a 

kölyköket.) 

 

 

c. Arra a kérdésfeltevésre, hogy dopamin agonista előkezelés kivédi-e a 

szoptatás által létrejövő PRL és ACTH választ 3 mg/kg ip. bromokriptin 

(BRC, Sigma-Aldrich Co.) kezelést végeztünk 60 perccel a szoptatás 
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megkezdése előtt, vagyis az elválasztási periódus 180. percében. A 

kölyköket a 240. percben visszahelyeztük és a 0., 15., 30. és 60. percben vért 

vettünk az ACTH és PRL meghatározásra.  

 

3.2. A szoptatás és a TH gátlás együttes hatása a plazma PRL, ACTH, α-MSH ürítés és 

az eminentia medianaban a szöveti TH foszforiláció szempontjából 

 

a. Az első kísérleti csoportban a 4 órás szeparációt követően αMpT 8 mg/kg iv. 

beadása történt az előző napon kialakított vena jugularis kanülön, vérvételt a 

0., 15., 30. és 60. percben végeztünk, majd a 60. perc után adtuk vissza a 

kicsinyeket, ezzel tehát további szopási stimulust alkalmaztunk a korábbi 

dopamin megvonás mellé. A 75. és 90. percben újabb vérvételek történtek. 

 

b. A második kísérleti csoportban a 4 órás szeparációt követően a kölyköket 

visszaadtuk és 0, 15, 30 és 60 perces vérmintát vettünk. Az utolsó vérvételt 

követően iv. 8 mg/kg αMpT kezelést végeztünk, a szoptatás folytatódott, 

majd a 75. és 90. percben további vérvételek voltak. 

 

3.3. A TH foszforiláció immunhisztokémiai vizsgálata: a szoptatás, ill. dopamin-

szintézis gátlása milyen foszforilációs változást okoz az eminencia mediana külső 

zónájában 

 

Három kísérleti csoportot hoztunk létre:  

a. αMpT injekció (200 mg/kg ip.) 30 perccel a 4 órás elválasztási periódus előtt, 

b. Folyamatosan szoptatók, 

c. 4 órára elválasztott laktáló anyák.  

 

3.4. A western-blot és az icv. kezeléses kísérletek során alkalmazott farmakológiás 

dózisok: 

a. αMpT injekció 200 mg/kg ip. 120 perccel a dekapitáció előtt, 

b. Haloperidol (HAL, Richter Gedeon, Hungary) és D2long receptor szelektív 

antagonista raclopride (RAC, Sigma-Aldrich Co.) 2,5 mg/kg ip. 30, 60 és 120 
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perccel a dekapitáció előtt kerültek beadásra a hímeknek, 60 perccel a 

dekapitáció előtt a laktáló és az OVX nőstényeknek, 

c. A protein foszfatáz 2A (PP2A) specifikus gátlószereként Okadánsav (OA, 

Sigma-Aldrich Co.) 0,5 µl 0.5 mM 20% DMSO-ban oldva icv, 

d. SL327, szelektív MEK1/2 (MAP-kináz-kináz) inhibitor, 5 mg/kg ip. (10 

mg/ml DMSO-ban oldva). 

 

3.5. Az elülső lebeny szöveti cAMP mérése során alkalmazott dózisok: 

a. αMpT injekció 200 mg/kg ip 120 perccel a dekapitáció előtt, 

b. HAL 2,5 mg/kg ip. 60 perccel a dekapitáció előtt. 

 

Néhány, a kísérleteinkhez is használt dopaminerg rendszerre ható vegyület 

farmakodinámiai tulajdonságait az 1. táblázatban foglaltam össze: 
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Vegyület 
D1-szerű receptorok D2-szerű receptorok 

D1 D5 D2 D3 D4 
Antagonisták 

(+)-Butaclamol + + + + + + + + NA + + 
Chlorpromazin + + + + + + + + + 
Clozapin + + + + + + 
Eticloprid - - + + + + NA + + + 
Haloperidol + + + + + + + +  + + + 
Nafadotrid NA NA + + + + + + + +/- 
Nemonaprid NA NA + + + + + + + + + + + + 
Racloprid - NA + + + + + +  +/- 
SCH-23390 + + + + + + + + +/- +/- +/- 
(-)-Sulpirid - - + + + +  + + 
Spiperon + +/- + + + + + + + + + + + 

Agonisták 
Apomorfin +/- + + + + + +  + + + 
Bromokriptin + + + + + + + + + 
Dopamin +/- + + + + + + 
Fenoldopam + + + + + + + +  NA + 
7-OH-DPAT +/- NA + + + + + +/- 
Quinpirol - NA +/- + +  + + 

SKF-38393 + + + + + + + + +/- +/- 

1. táblázat. A dopamin receptorok farmakológiás osztályozása 
A különböző receptorok gátlási állandója (Ki): + + + +, Ki < 0,5 nM; + + +, 0,5 nM < Ki < 5 nM; + +, 5 
nM < Ki < 50 nM; +, 50 nM < Ki < 500 nM; +/-, 500 nM < Ki < 5 µM;  -, Ki > 5 µM, NA=nincs rá adat, 
7-OH-DPAT=7-hydroxy-dipropylaminotetralin (113).  
 

4. A hypophysis közti- és hátsó lebenyének denervációja  

Annak igazolására, hogy a THDA és PHDA neuronok is részt vesznek a laktáció 

során bekövetkező alternatív közti lebenyi POMC hasítás szabályozásában, a 

bevezetőben ismertetett nyélnyomorításos kísérlethez hasonlót laktáló patkányokon is 

elvégeztük és a plazma ACTH koncentrációját vizsgáltuk. Ehhez 120º-os 

deafferentációs kést alkalmaztunk a sztereotaxikus készülékbe befogott patkányon. A 

hypophysis-nyélnek megfelelő területen 5 mm mélyen történt a deafferentáció (114). A 

vízfogyasztás normalizálása (dDAVP, 2 mg/l, Adiuretin-SD; SPOFA, Prága) után 7 

nappal a kölyköket az anyáktól 4 órára elválasztottuk és a plazma ACTH koncentrációt 

meghatároztuk. 
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5. Immunhisztokémia 

Az eminentia mediana TH és foszfo-TH expressziójának immunhisztokémiai 

kimutatásához perfúziós fixálást követően távolítottuk el az agyszövetet. Az állatokat 

intraperitonealis hexobarbital injekcióval túlaltattuk, testüket megnyitva a bal 

szívkamrán át kanült vezettünk az aortába, majd a jobb pitvar megnyitása után 200 

ml/állat fiziológiás sóval kimostuk a vért az érrendszerből. Ezután fixáló szerként 250 

ml 4 %-os, foszfát pufferben (PB) oldott paraformaldehidet (pH=7,4) használtunk. A 

perfúzió után a kivett agyakat 24 óráig utófixáltuk 4 %-os paraformaldehidben 4ºC-on, 

majd 25 %-os, 0,1 M foszfátpufferben oldott cukoroldatba helyeztük egy éjszakára. A 

szövettani feldolgozás során 50 µm vastagságú frontalis metszeteket készítettünk, 

amelyeken anti-TH (Institute Jacques Boy SA, Reims, France, 1:2000) és anti-Ser40-

foszfoTH (ABR-Affinity Bioreagents, Golden, CO, USA, 1:500) ellenanyagok 

felhasználásával immunhisztokémiai eljárást végeztünk (Vectastain ABC Elite Kit 

NiDAB előhívással). A nucleus arcuatus-eminentia mediana régió mikroszkópos 

digitális fényképein az NIH ImageJ (National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, 

USA, http://rsb.info.nih.gov/ij/) szoftver segítségével kapott integrált optikai 

denzitásértékeket elemeztük. 

 

6. Radioimmunoassay 

A levett vérminták centrifugálását követően a vérplazmából a PRL, ACTH és α-

MSH szinteket radioimmunoassay (RIA) módszerrel határoztuk meg. A plazma 

hormonkoncentrációk mérését szöveti hormonkoncentrációk mérésével (ACTH, α-

MSH) is kiegészítettük  

A plazma PRL koncentrációk mérése a Semmelweis Egyetem 

Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet Izotóp Laboratóriumában történt. A 

PRL méréshez szükséges reagenseket a National Hormone and Pituitary Programtól 

(NHPP, NIH, USA) Dr. A. F. Parlow közvetítésével vásároltuk. Az α-MSH 

meghatározások a Szegedi Egyetem I. Belklinika Endokrin Laboratóriumában végeztük. 

A plazmaproteinek denaturációjához 1:1 arányban 96%-os etanolt használtunk, majd a 
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felülúszót nitrogén környezetben liofilizátor segítségével betöményítettük. A használt 

anti-MSH antiszérum a következő keresztreakciókkal volt jellemezhető: ACTH (1-13)-

NH2: 68%; ACTH(1-24): 0,2%; ACTH (1-39), (1-32), (1-16), (1-10), (1-8), (4-10), (11-

24), β-END, β-END, β-LPH, γ-MSH, és humán POMC N-terminális fragment <0,01%.  

 

Az ACTH méréseket a Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet Izotóp 

Laboratóriumában, Dr. Varga Klára segítségével az általuk előállított reagensekkel 

(humán-ACTH1-39 ellen termeltetett 8514 sz. antitest) végeztük el. A minimális mérési 

küszöb 2-3 pg/minta volt. A nagy specificitású, nyúlban termelt antitest 0.2% 

keresztreakciót mutatott α-MSH-val és nem adott szignifikáns keresztreakciót γ-MSH, 

CLIP, ACTH(11–24), ACTH(25–39), ACTH(1–14), és ACTH(1–19)-el. 

 

 A szöveti hormonmérések során individuális elülső- és közti lebenyeket 0,5 M HCl-ban 

ultrahanggal homogenizáltuk, majd centrifugálás és liofilizálást követően a felülúszók 

RIA mérésére került sor. 

A szöveti cAMP meghatározását az EGIS Gyógyszergyár RIA Laboratóriumában 

végeztük (115). 

 

7. Western Blot 

 

A következő kísérleti csoportokat vizsgáltuk: 

 

I.    Primipara laktáló nőstény patkányok alomszámát 8-ra standardizáltuk, és az 

anyákat egyedi ketrecben tartottuk a kölykeikkel a kísérletek reggeléig. 

Az 5. postpartum napon az anyákat elválasztottuk, majd az egyik csoportnak 4 óra 

múlva visszaadtuk a kölyköket, ezzel tartós szopási stimulust alkalmaztunk, a 4 

órára elválasztott kontroll csoport anyáival szemben. A szopási stimuluson kívül 

farmakológiás kezelésben jelen csoportok nem részesültek. Az anyák 

dekapitációját a szoptatás megkezdését követő 10. és 60. percben végeztük a 

törzsvér összegyűjtésével együtt. 
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II.   Hím patkányok (200-250g) 1-1 csoportját 250 mg/kg ip. αMpT valamint D2-

receptor antagonista HAL (2,5 mg/kg) és RAC szisztémás kezelésben 

részesítettük. A dekapitáció a HAL ill. RAC beadása előtt (0. perc) illetve a 

beadást követően 30, 60 és 120 perccel történtek.  

 

III.  Nőstény állataink egy csoportjánál kísérleteink előtt 1 héttel altatásban kétoldali 

ovariectomiát végeztünk, a kísérlet napján pedig összehasonlítottuk őket 

kezeletlen hímekkel, illetve 4 órára elválasztott laktálókkal oly módon, hogy 

mindhárom csoportot HAL (2,5 mg/kg ip.) szisztémás kezelésben részesítettük 60 

perccel a dekapitáció előtt. A kontroll csoportok 2 ml fiziológiás só (ip.) 

injekcióban részesültek. A farmakológiás kezelés verifikációja céljából a 

törzsvérből plazma PRL meghatározást is végeztünk. 

 

IV. Annak eldöntésére, hogy az ERK-foszforiláció ténylegesen szerepet játszik-e a 

szopási inger által indukált PRL elválasztás szabályozásában, MAP-kináz-kináz 

bénító SL327 kezelést alkalmaztunk. Az elválasztási periódus vége előtt 30 

perccel SL327-t ill. fiziológiás sóoldatot adtunk be az állatoknak ip, majd az 

elválasztás végén a kölyköket az anyákhoz visszahelyeztük, és a szoptatás 15. 

percében az anyákat dekapitáltuk. 

 

Az elülső lebenyi szöveti homogenizátum elkészítése során a következőképpen jártunk 

el: A dekapitáció, a hemisphaeriumok gyors eltávolítása és a koponyaalap 5 

másodperces folyékony nitrogénbe mártását követően a hypophysis elülső-és közti 

lebenyét eltávolítottuk és a törzsvért Na-EDTA-t tartalmazó kémcsövekben 

összegyűjtöttük. A minták ultrahangos diszpergálása az általunk frissen készített 

lízispufferben (desztillált víz, Triton-X, CaCl, Aprotinin, Leupeptin, Vanadát, PMSF, 

Okadánsav) történt, amelyet ultrahangos homogenizáló készülékkel (Cole Palmer, 

USA) végeztünk. A minták további feldolgozása során mindvégig ügyeltünk az 

alacsony hőmérsékletre (<5 ºC). 

A centrifugálást követően (9100/min, 15 perc, 5º C) a lizátum felülúszójából Lowry- 

módszerrel fehérje koncentrációkat mértünk. A felülúszókhoz 1:1 térfogatarányban 2X 
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redukáló SDS-puffert (Sigma-Aldrich Co.) adtunk és a mintákat blokk termosztátban 

95º C-on 7 percig hevítettük. 

A western-blotot Biorad Mini-Protean IV. készülékkel végeztük, 7,5%-os poliakril-

amid gélelektroforézissel (PAGE). Zsebenként 30 µg protein mintát töltöttünk fel. 

Kontrollként standard molekulasúly markert (Fermentas Co., USA) használtunk. 

Az elektroforézist (190 V, 45 perc) és a blottolást (350 mA, 60 perc) követően a 

membrán 5 perces mosása (TBS, Tris Buffered Saline), majd 1 órás blokkolása (5% 

Bovine Serum Albumine/TBS-0,1% Tween) történt. 

A membránokat rázógépen 5ºC-on 12 órán keresztül (overnight) inkubáltuk az alábbi, 

kereskedelmi primer antiszérumokban: Cell Signaling Technology totál-Akt (1:1000), 

anti-foszfo-Akt (Thr308) (1:100), anti-p42/44 foszfo-MAP-kináz (1:1000), anti-β-aktin 

(Sigma-Aldrich Co.) 5% BSA/TBS-0,1% Tween pufferben. 

A membránokat szekunder, kecskében termeltetett anti-nyúl-HRP ellenanyaggal 

készítettük elő 1:2000 hígításban (Dako Citomation Co.). Az előhíváshoz elektro-

kemilumineszcensz (fénykibocsátó) peroxidáz szubsztrátot alkalmaztunk (Pierce 

Biotechnologies) 1 percig, majd a kész membránokat röntgenkazettában kékérzékeny 

Kodak filmre exponáltuk. A filmek hagyományos előhívását követően a kapott 

jelintenzitások denzitometriai analízisét végeztük NIH Image J szoftver segítségével. 

 

8. Szöveti katekolaminok meghatározása HPLC-vel 

Elülső- és közti-hátsó lebenyi homogenizátumokból dopamin és DOPAC 

koncentrációk meghatározása céljából C18 reverz fázisú oszlop (Wakosil II C18, 150 x 

4,6 mm, 5 µm, SGE) és elektrokémiai detektor (ESA Coulochem II) felhasználásával 

HPLC méréseket végeztünk (Shimadzu): A lebenyek ultrahangos homogenizációját (0,2 

N perklórsav, 0,025 mM EGTA, össztérfogat 200 ul) és centrifugálását (10300 RPM, 15 

perc, 4 ºC) követően a fehérjekoncentrációt Lowry-módszerrel meghatároztuk és a 

felülúszók katekolamin tartalmának mérésére került sor. 

 

9. Intracerebro-ventrikuláris kanülálás 

Hím patkányok klorálhidráttal (350 mg/kg ip.) történő altatását követően 

sztereotaxiás készülékkel 7 mm-es hosszúságú kanült (Plastics One Inc., Roanoke, VA, 
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USA) ültettünk a III. agykamrába. A sztereotaxikus paraméterek: AP: bregma –3.2 mm, 

középvonalban. A kezeléseket 5-7 napos nyugalmi periódus után kezdtük meg éber 

patkányokon. A beültetett kanülbe teflon bevonatú szilikon csövön keresztül Hamilton 

fecskendő segítségével 0,5 µl térfogatban, 20 másodpercen belül a következő 

kezeléseket végeztük: 2mM okadánsav (OA) mesterséges cerebrospinális folyadékban 

(ACSF, Tocris Biosciences) oldva, ill. kontrollként ACSF önmagában (-30 perc). Az 

OA kezelt csoport a 0. percben HAL injekcióban (2,5 mg/kg ip) részesült. A plazma 

PRL koncentrációját vénás vérből határoztuk meg a 0., 20. és a 45. percben. 

 

10. Statisztikai elemzés és denzitometria 

Az eredményeket az egyes kísérletekben kapott értékek átlagával±SEM (átlag 

szórása) adtuk meg. Az adatok statisztikai értékelését kétszempontos 

varianciaanalízissel végeztük (ANOVA) majd Dunnett post hoc tesztet alkalmaztunk a 

többszörös összehasonlításhoz. A kísérletek másik részénél, ahol a különböző 

farmakológiás beavatkozásokat követően vizsgáltuk a szopási ingerre adott PRL, ACTH 

és α-MSH választ, ismétléses ANOVA-val (repeated measurement of ANOVA) 

teszteltünk. Ebben a különböző kezelések „between subject” faktorként, a vérvételek 

időpontjai pedig „within subject” faktorként szolgáltak. A szöveti hormonszintek 

mérésénél kétmintás T-próbát alkalmaztunk. 

A kapott eredmények különbségét statisztikailag szignifikánsként értékeltük, amikor a 

p<0,05 volt. 

Az immunhisztokémia és a western blot esetében az azonos nagyítással készült 

mikroszkópos felvételekkel, ill. az előhívott röntgenfilmek beszkennelésével nyert 

digitális képeket szürkeárnyalatos (grayscale) módba konvertáltuk, denzitometriához az 

NIH ImageJ szoftverét (Rasband, W.S., ImageJ, U. S. National Institutes of Health, 

Bethesda, MD, USA, http://rsb.info.nih.gov/ij/, 1997-2009) használtuk. Western blot 

kép esetében az adott kezelésnek megfelelő jel, immunhisztokémia során az adott 

terület (EM külső zóna) körberajzolásával kijelölt terület “integrált denzitás” értékeivel 

végeztük a statisztikai számításokat. Minden kezelési csoportban legalább 4-5 

különböző állatnak megfelelő jelintenzitást dolgoztunk fel. A grafikus ábrázolás során 
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százalékos skálán a denzitások átlagát illetve SEM-t tüntettük fel a foszforilált/összes 

fehérje százalékos arányának megfelelően. 
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 V. EREDMÉNYEK 

1. A hypophysis hormonok szekréciójának sajátosságai a laktáció során 

1.1. A dopamin receptor szerepe a prolaktin és ACTH ürítésében szoptatás 

alatt  

A szoptatás inicializációját követően, a 15. perctől mind a plazma PRL, mind az 

ACTH koncentráció szignifikáns emelkedése volt tapasztalható (12-13. ábra). A 

szoptatás megkezdése előtt 1 órával alkalmazott dopamin D2-receptor agonista BRC 

előkezelés azonban mindkét hormonválaszt kivédte. 
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12. ábra. A szoptatás és a plazma ACTH 

4 órás elválasztást követő szopási stimulus (8 db kölyök visszaadása) alatt a vérplazma ACTH 
koncentrációja, bromokriptin előkezeléssel, illetve anélkül. *=p<0,05, **=p<0,001 a 0 perces értékhez 
viszonyítva, n=5-6 
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13. ábra. A szoptatás és a plazma prolaktin  

4 órás elválasztást követő szopási stimulus (8 db kölyök visszaadása) a vérplazma PRL koncentrációja, 
bromokriptin előkezeléssel, illetve anélkül. *=p<0,05, **=p<0,001 a 0 perces értékhez viszonyítva, n=5-6 
 

1.2. A dopamin-receptorok farmakológiás befolyásolása és az ACTH ürítés 

A továbbiakban a dopamin laktáció alatt betöltött szabályozó szerepét oly 

módon vizsgáltuk, hogy a korábban már ismertetett módon 3 kísérleti csoportot hoztunk 

létre: elválasztott laktáló, OVX, valamint OVX és E2 visszakezelt állatokat. Mindhárom 

csoport esetén a 0. percben αMpT vagy DOM kezelést végeztünk, majd 15, 30 és 60 

perc elteltével vénás vérmintából határoztuk meg az ACTH, PRL és α-MSH 

koncentrációkat. 

A NEDA neuronok farmakológiás befolyásolása során éles eltérést találtunk a szoptató, 

4 órára elválasztott és az OVX valamint az OVX+E2 visszakezelt csoportokban (14-15. 

ábra). Míg szoptatókban a dopamin megvonás szignifikáns plazma ACTH 

emelkedéssel jár a kísérlet 15. percét követően, az OVX ill. E2 visszapótolt nőstény 

patkányok esetében az αMpT nem fokozza az ACTH ürítését a teljes időszak alatt. 

DOM kezelés esetén az ACTH válasz az OVX ill. E2 visszapótolt nőstény patkányoknál  

az első 15 percben elmarad a szoptatókhoz képest.  
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14. ábra. A tirozin-hidroxiláz gátló αMpT hatása a plazma ACTH koncentrációjára  

Laktáló 4 órára elválasztott (folytonos vonallal jelölve), ovariectomizált (OVX, szaggatott vonallal 
jelölve), valamint ösztradiol visszakezelt ovariectomizált (OVX+E2, pontozott vonallal jelölve) patkányok 
ACTH hormonválasza a tirozin-hidroxiláz gátló αMpT kezelést követően. *=p<0,05, **=p<0,001 az 
adott kiindulási hormonkoncentrációhoz viszonyítva, n=5-6 
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15. ábra. A perifériás dopamin D2-receptor antagonista domperidon hatása a plazma ACTH 

koncentrációjára  
Laktáló 4 órára elválasztott (folytonos vonallal jelölve), ovariectomizált (OVX, szaggatott vonallal 
jelölve), valamint ösztradiol visszakezelt ovariectomizált (OVX+E2, pontozott vonallal jelölve) patkányok 
ACTH hormonválasza a dopamin antagonista DOM kezelést követően. *=p<0,05, **=p<0,001 az adott 
kiindulási hormonkoncentrációhoz viszonyítva, n=5-6 
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1.3. A dopamin-receptorok farmakológiás befolyásolása és a prolaktin ürítés 

A PRL ürítés tekintetében viszont mindkét típusú farmakológiás dopamin 

megvonás szignifikáns hormonürítés-emelkedést eredményezett már a 15. perctől 

kezdve, és ez az állapot a kísérlet teljes ideje alatt mindhárom csoportban mindvégig 

megmaradt. DOM kezeléskor a laktáló elválasztott, αMpT kezelés esetén pedig az 

OVX/E2 csoport esetén észleltük a legnagyobb fokú emelkedést. (16-17. ábra) 
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16. ábra. A tirozin-hidroxiláz gátló αMpT hatása a plazma prolaktin koncentrációjára  

Laktáló 4 órára elválasztott (folytonos vonal), ovariectomizált (OVX, szaggatott vonal), valamint 
ösztradiol visszakezelt ovariectomizált (OVX+E2, pontozott vonal) patkányok prolaktin hormonválasza a 
TH gátló αMpT kezelést követően. *=p<0,05, az adott kiindulási hormonkoncentrációhoz viszonyítva 
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17. ábra. A perifériás dopamin D2-receptor antagonista domperidon hatása a plazma prolaktin 

koncentrációjára  
Laktáló 4 órára elválasztott (folytonos vonal), ovariectomizált (OVX, szaggatott vonal), valamint 
ösztradiol visszakezelt ovariectomizált (OVX+E2, pontozott vonal) patkányok prolaktin hormonválasza a 
dopamin antagonista DOM kezelést követően.*=p<0,05, az adott kiindulási hormonkoncentrációhoz 
viszonyítva 
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1.4. A dopamin-receptorok farmakológiás befolyásolása és az α-MSH-

szekréció  

Hasonlóan a PRL-hoz, az α-MSH ürítése (18-19. ábra) is különbséget mutatott a 

laktáló és az OVX csoportok között. Míg az OVX és az OVX+E2 szubsztituált 

patkányokban a dopamin megvonás szignifikáns plazma α-MSH emelkedést 

eredményezett, addig az elválasztott laktálókban semelyik típusú farmakológiás 

dopamin megvonás nem befolyásolta az α-MSH plazmaszintjét.  
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18. ábra. A tirozin-hidroxiláz gátló αMpT hatása a plazma α-MSH koncentrációjára  

Laktáló 4 órára elválasztott (folytonos vonallal jelölve), ovariectomizált (OVX, szaggatott vonallal 
jelölve), valamint ösztradiol visszakezelt ovariectomizált (OVX+E2, pontozott vonallal jelölve) patkányok 
α-MSH hormonválasza a tirozin-hidroxiláz gátló αMpT kezelést követően. *=p<0,05, az adott kiindulási 
hormonkoncentrációhoz viszonyítva, n=5-6 
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19. ábra. A perifériás dopamin D2-receptor antagonista domperidon hatása a plazma α-MSH 

koncentrációjára  
Laktáló 4 órára elválasztott (folytonos vonallal jelölve), ovariectomizált (OVX, szaggatott vonallal 
jelölve), valamint ösztradiol visszakezelt ovariectomizált (OVX+E2, pontozott vonallal jelölve) patkányok 
α-MSH hormonválasza a dopamin antagonista DOM kezelést követően. *=p<0,05 az adott kiindulási 
hormonkoncentrációhoz viszonyítva, n=5-6 
 

A továbbiakban azt vizsgáltuk, hogy a dopamin farmakológiás megvonásának hatása a 

PRL és ACTH ürítésre kivédhető-e a dopamin agonista bromokriptin (BRC) 

előkezeléssel, amelyet 60 perccel az αMpT ill. DOM beadása előtt alkalmaztunk. A 

BRC előkezelés képes volt kivédeni mindkét antagonista által előidézett PRL (20-21. 

ábra) és ACTH (22-23. ábra) emelkedést. 
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20. ábra. Bromokriptin előkezelés hatása az αMpT-indukált prolaktin válaszra 

A BRC-kezelt csoport az ábrán szaggatott, a kontroll (4 órára elválasztott laktáló) folyamatos vonallal 
jelölve. *=p<0,05, **=p<0,001 az adott kiindulási hormonkoncentrációhoz viszonyítva, n=5 
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21. ábra. Bromokriptin előkezelés hatása a DOM által kiváltott prolaktin válaszra 

A BRC-kezelt csoport az ábrán szaggatott, a kontroll (4 órára elválasztott laktáló) folyamatos vonallal 
jelölve. **=p<0,001 az adott kiindulási hormonkoncentrációhoz viszonyítva, n=5 

 

 

0 30 6015 45
0

100

200

300

400

500

600

700

αMpT
Fiz. só (-60 min)

BRC (-60 min)

Idő (min)

Pl
az

m
a 

A
C

T
H

 (
fm

ol
/m

l) **
**

*

 

22. ábra. Bromokriptin előkezelés hatása az αMpT-indukált ACTH válaszra 

A BRC-kezelt csoport az ábrán szaggatott, a kontroll (4 órára elválasztott laktáló) folyamatos vonallal 
jelölve. *=p<0,05, **=p<0,001 az adott kiindulási hormonkoncentrációhoz viszonyítva, n=5 
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23. ábra. Bromokriptin előkezelés hatása a DOM által kiváltott ACTH válaszra 

A BRC-kezelt csoport az ábrán szaggatott, a kontroll (4 órára elválasztott laktáló) folyamatos vonallal 
jelölve. *=p<0,05, az adott kiindulási hormonkoncentrációhoz viszonyítva, n=5 

 

1.5. A POMC-eredetű hormonok mennyiségének vizsgálata a közti-hátsó és 

az elülső lebenyben laktáció során 

Az ACTH és az α-MSH szintézis szoptatás alatt feltételezett eltérő regulációjának 

további vizsgálata céljából ezen peptidek szöveti koncentrációját RIA-val 

meghatároztuk OVX és folyamatosan laktáló patkányokban, majd a kapott 

koncentrációt a homogenizátum fehérjekoncentrációjához viszonyítottuk, amely érték 

arányos a szövetben mérhető hormonkoncentrációval (24. ábra).  

1. A közti-hátsó lebeny ACTH koncentrációja laktálókban körülbelül kétszerese az 

OVX csoportban tapasztaltnak (24. ábra B). 

2. Az OVX csoportban az elülső lebenyi ACTH koncentráció a laktálókhoz képest 

mintegy háromszoros (24. ábra A) . 

3. Az α-MSH koncentrációja a közti-hátsó lebenyben szignifikánsan alacsonyabb a 

laktálókban, mint az OVX csoportban (24. ábra D). 

4. Az elülső lebeny α-MSH koncentrációja a laktáló csoportban az OVX körülbelül 

8-szorosa (24. ábra C). 
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24. ábra. A hypophysis elülső- ill. közti-hátsó lebenyében mért szöveti ACTH és α-MSH tartalom 

Hypophysis elülső- (az ábrán A és C betűvel jelölve) és közti-hátsó lebenyeinek (B és D betűvel jelölve) 
szöveti ACTH és α-MSH koncentrációja ovariectomizált (OVX) és folyamatosan laktáló patkányokban 
*=p<0,05, az OVX csoport kiindulási hormonkoncentrációhoz viszonyítva, n=5 

 

1.6. A közti- és hátsó lebenyek dopamin és dopamin-metabolit tartalmának 

változása szoptatás alatt  

A közti és hátsó lebenyben végződő NEDA neuronok (PHDA, THDA) laktáció 

során megváltozott dopaminerg regulációjának pontosabb alátámasztása céljából a 

dopamin és metabolitja, a DOPAC szöveti koncentrációit is meghatároztuk HPLC-vel 

OVX és folyamatosan laktáló csoportokban (2. táblázat). Laktálókban a hypophysis 

közti és hátsó lebenyének dopamin és DOPAC tartalma az OVX állatok nyolcadrésze, 

és ez szoros kapcsolatban lehet a POMC eredetű peptidek (ACTH, α-MSH) 

megváltozott szekréciójával. 
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      Dopamin  DOPAC   

Laktáló 

  Közti lebeny   1.81+0.04  0.21+0.50   

  Hátsó lebeny   0.87+0.02  0.11+0.03  

 OVX 

  Közti lebeny  13.30+2.13*  0.79+0.04*   

  Hátsó lebeny    5.80+1.17*  0.65+0.06*   

2. táblázat. A hypophysis közti- és hátsó  lebenyének  szöveti dopamin és dihidroxi-fenilecetsav 
(DOPAC) koncentrációja HPLC meghatározással 

A táblázatban feltüntetve a koncentrációk átlaga±az átlag szórása (SEM)  ng/mg protein mértékegységben 
*=p<0,05, a laktáló és az OVX csoport között, n=4-5 
 

1.7. A hypophysis közti-hátsó lebenyének deafferentációja (PPD) 

A plazma ACTH koncentrációja a sztereotaxikus műtétet követő 7. napon, a 4 

órára elválasztott anyákban szignifikánsan magasabb az álműtött állatokhoz képest, az 

AVP hiányában, és szubsztitúcióját követően is (25. ábra). Az AVP visszapótlása - 

amelynek hatékonyságát az elfogyasztott ivóvíz mennyiségének mérésével határoztunk 

meg – sem gátolta az ACTH emelkedést, tehát úgy gondoljuk, hogy a hypophysealis, 

hátsó lebenyi AVP nem vesz részt az ACTH szabályozásában. 
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25. ábra. A hátsó hypophysis-nyél denervációja  

A plazma ACTH koncentrációja a hypophysis-nyélben futó axonok átvágása, de a portális érrendszer 
épen hagyása mellett, önmagában, illetve vazopresszin (adiuretin) visszapótlást követően.  *=p<0,05, az 
álműtött hormonkoncentrációhoz viszonyítva, n=5 
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1.8. Dopaminerg gátlás és szoptatás együttes hatása a plazma prolaktin, 

ACTH és α-MSH szekréciójára 

Kísérletsorozatunkban a PRL és az ACTH korábbiakban ismertetett 

farmakológiás befolyásolását szopási stimulus alkalmazásával egészítettük ki: 1 órás 

szoptatást követő αMpT beadása, ill. 1 órás szoptatást megelőző szisztémás αMpT-

kezelés hatására bekövetkező PRL, ACTH és α-MSH plazmakoncentráció-változásokat 

mértünk. 

Az előbb alkalmazott szopási stimulus, a korábbi tapasztalatokkal egybevágóan, a PRL 

(26. ábra) és az ACTH (27. ábra) plazmakoncentrációját már a 15. perctől kezdődően 

megnövelte, azonban a 60. percben beadott αMpT további szignifikáns emelkedést nem 

eredményezett.  

 

0 15 30 45 60 75 90
0

100

200

300

400

500

SZOPTATÁS

αMpT

*

*

*

* *

Idő (min)

P
la

zm
a 

P
R

L
 (

ng
/m

l)

 
26. ábra. Szoptatás - önmagában, ill. a tirozin-hidroxiláz gátlással kombinálva - hatása a plazma 

PRL koncentrációra 
4 órás elválasztást követő 60+30 perces szopási stimulus (8 db kölyök visszaadása), amelyet a 60. perctől 
iv. αMpT kezeléssel kiegészítettünk. Intrajuguláris vénás kanülön vett vérplazma PRL koncentrációja.. 
*=p<0,05 a 0 perces értékhez viszonyítva, n=5-6 
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27. ábra. Szoptatás - önmagában, ill. a tirozin-hidroxiláz gátlással kombinálva - hatása a plazma 

ACTH koncentrációra 
4 órás elválasztást követő 60+30 perces szopási stimulus (8 db kölyök visszaadása), amelyet a 60. perctől 
iv. αMpT kezeléssel kiegészítettünk. Intrajuguláris vénás kanülön vett vérplazma ACTH koncentrációja.. 
*=p<0,05 a 0 perces értékhez viszonyítva, n=5-6 

 

Ezzel összehasonlítva, a szoptatást megelőzően alkalmazott αMpT a PRL (28. ábra) és 

az ACTH (29. ábra) plazmakoncentrációját jelentősen megnövelte, de a 60. percben 

megkezdett szopási stimulus a hormonszekréciót tovább nem befolyásolta. 
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28. ábra. A tirozin-hidroxiláz gátlás hatása - önmagában, ill. a szoptatással kombinálva - a plazma 

PRL koncentrációra 
4 órás elválasztást követő intravénás αMpT kezelés, majd a 60. perctől szopási stimulus alkalmazása 
során a vérplazma PRL koncentrációja. *=p<0,05 a 0 perces értékhez viszonyítva, n=5-6 
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29. ábra. A tirozin-hidroxiláz gátlás hatása - önmagában, ill. a szoptatással kombinálva - a plazma 

ACTH koncentrációra 
4 órás elválasztást követő intravénás αMpT kezelés, majd a 60. perctől szopási stimulus alkalmazása a 
vérplazma ACTH koncentrációja. *=p<0,05 a 0 perces értékhez viszonyítva, n=5-6 
 
A szoptató nőstényekben az α-MSH hormonszintjeiben semelyik kísérleti elrendezés 

során sem tapasztaltunk szignifikáns változást (30-31. ábra). 
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30. ábra. Szoptatás - önmagában, ill. a tirozin-hidroxiláz gátlással kombinálva – hatása a plazma α-

MSH koncentrációra 
4 órás elválasztást követő 60+30 perces szopási stimulus (8 db kölyök visszaadása), amelyet a 60. perctől 
iv. αMpT kezeléssel kiegészítettünk. Intrajuguláris vénás kanülön vett vénás vérplazma α-MSH 
koncentrációja. n=5-6 
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31. ábra. A tirozin-hidroxiláz gátlás hatása - önmagában, ill. a szoptatással kombinálva - a plazma 

α-MSH koncentrációra 
4 órás elválasztást követő intravénás αMpT kezelés, majd a 60. perctől szopási stimulus alkalmazása 
során a vérplazma α-MSH koncentrációja. n=5-6 
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2. A TIDA  neuronok funkcionális morfológiai vizsgálata 

A laktáló nőstények 4 órás elválasztása után az eminentia mediana külső zónájában 

(ME-EZ), ahol a parvocellularis hypothalamicus- és a TIDA neuronok perivascularis 

axonterminalisaik végződnek, fokozott tirozin-hidroxiláz foszforilációt észleltünk (32. 

ábra B) a folyamatosan laktáló, ill. αMpT kezelt állatokhoz képest. A folyamatosan 

szoptató csoport esetében a foszforiláció minimális szinten van (32. ábra A), a 

legalacsonyabb denzitás viszont a 4 órára elválasztott és αMpT-kezelt csoportban volt 

észlelhető (32. ábra C). 
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32. ábra. TH és pTH immunpozitív rostok és axonterminálisok eloszlása ez eminentia mediana 

területén a nucleus arcuatus síkjában. 
Folyamatosan szoptató nőstényeknél csak kevés foszforilált axonterminális látható (A oszlop, alsó ábra), 
míg a 4 órás elválasztás ugyanitt a külső zóna nagyfokú foszforilációját eredményezi (B oszlop, alsó 
ábra). A 4 órás elválasztást követő αMpT kezelés az eminentia mediana foszforilációját megszünteti (C 
oszlop alsó ábra). A totál tirozin-hidroxiláz (defoszforilált+foszforilált) mennyiségét a kezelések nem 
befolyásolják (alsó sor). 
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3. Új jelátviteli utak jelentősége a hypophysis elülső lebenyében  

Munkánk során megvizsgáltuk, hogy a dopamin receptor fiziológiás és 

farmakológiás befolyásolása során a hypophysis elülső lebenyének szöveti 

homogenizátumában hogyan változik a β-arrestin-függő jelátviteli útvonal egyes 

kulcsfontosságú molekuláinak (Akt és ERK) aktivitása, azaz foszforilációja: 

1. Hím állatokban sem a HAL sem az αMpT kezelés nem változtatja meg a totál-

Akt és totál-MAPK (totál=foszforilált+foszforilálatlan) mennyiségét. Hím állatok 

hypophysisének elülső lebenyében αMpT és HAL kezelés során megemelkedett az Akt, 

αMpT esetén a p42/44 MAP-kináz (ERK) foszforilációja (33. ábra A-C). A megfelelő 

Thr-308-foszforilált Akt denzitások és a teljes denzitások hányadosának átlagát is 

ábrázoltuk a továbbiakban (33. ábra B-D).  
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33. ábra. Farmakológiás dopamin-megvonás a hypophysis elülső lebenyében hím patkányokban  

Totál-Akt, Thr308-Foszfo-Akt, β-aktin, totál MAPK és foszfo-MAPK western-blot. HAL és αMpT 
kezelés a sejtben konstans Totál-Akt és β-aktin mennyiségét nem befolyásolja, de a foszforilált Akt 
jelentősen megnő mindkét farmakológiás dopamin megvonására (A). Hasonló történik a MAPK 
proteinnel is (B). A western blot filmek denzitometrálását követően grafikusan ábrázoltuk a 
foszforilált/összes protein jelintenzitások arányának átlagát (B,D) n=4-5 *=p<0,05 a kontroll (K) 
foszfoprotein/össz. protein denzitásarányok átlagához képest. 
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A továbbiakban a HAL idő-hatás vizsgálata céljából dolgoztuk fel az elülső lebenyeket 

különböző behatási idők (30, 60 és 120 perc) alkalmazásával hímeken (34. ábra A), 

illetve összehasonlítottuk a haloperidolt a dopamin D2-receptor egyik még szelektívebb 

antagonistájával a raclopride-dal (34. ábra B). 

Megállapítottuk, hogy a haloperidollal történő farmakológiás dopamin megvonás 60. 

percében emelkedett legnagyobb mértékben az Akt foszforilációja. A HAL és a RAC 

hatáserősségükben egyenértékűnek bizonyultak.  

A kezelések verifikálása céljából RIA-val ellenőriztük a dekapitáció során nyert 

törzsvér plazma PRL koncentrációját (35. ábra). Hímekben mind a HAL, mind a RAC 

általi dopamin megvonás hatására a PRL szint szignifikánsan magasabb, a kontroll 

állatok 7-7,5-szerese. 
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34. ábra. Haloperidol hatás-idő összefüggések, ill. összehasonlítása racloplide-dal hímekben. 

Totál-Akt és Thr308-Foszfo-Akt western-blot. Intraperitonealis haloperidol 1 óra elteltével az Akt tartós 
foszforilálását eredményezi (A). A magasabb D2-szelektivitású raclopride kezelés 1 órás behatási idő 
mellett hasonló mértékű Akt foszforilációval jár együtt. A foszforilált/összes protein jelintnzitások 
arányának átlagát (C,D) ábrázoltuk n=4-5 *=p<0,05, **=p<0,001 a kontroll denzitásarányok átlagához 
képest. 
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35. ábra. A haloperidol és a raclopride hatása a plazma prolaktin koncentrációra hím 

patkányokon. 
A 60 perces dekapitáció során, a törzsvér plazma PRL RIA eredmények jelzik a farmakon hatásosságát, 
azonban nem mutatnak eltérést a kétféle dopamin D2-receptor antagonistával kiváltott PRL válaszban. 
n=4-5 **=p<0,001 a kontrol (fiz.só) állatok hormonkoncentrációjához képest. 
 

 

2. Laktáló nőstényekben a dopamin D2-receptor deszenzitizációjának hátterében álló 

Akt/βarrestin2/PP2A komplex szétkapcsolódásának bebizonyítására első lépésként 4 

órára elválasztott, ill a 4 órás elválasztást követő 60 percen keresztül szoptató állatok 

elülső lebenyét vizsgáltuk meg (36. ábra): 

 A 60 perces szopási stimulus nem változtatta meg a totál-Akt, totál MAPK és totál β-

aktin mennyiségét; viszont mind a Thr-308 foszforilált Akt és a MAPK mennyisége is 

jelentősen növekedett a nem szoptatókhoz képest. 



74 

 
36. ábra. Foszforilációs változások 1 órás szoptatás után.  

Totál-Akt és Thr308-Foszfo-Akt, Totál-MAPK, Foszfo-MAPK és β-aktin western-blot denzitások az 
laktáló patkány hypophysisének elülső lebenyi homogenizátumaiból 4 órás elválasztást (bal oldali oszlop) 
majd 60 perces szoptatást követően. n=3-4. 
 

Különböző szoptatási időket (10 és 60 perc) alkalmazva a dekapitáció előtt kimutattuk, 

hogy a legnagyobb fokú  Akt és MAPK foszforiláció a szoptatás 10. percében mérhető 

(37. ábra A-B). 
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37. ábra. Az Akt és a MAPK foszforilációja különböző idejű szopási inger alkalmazásával 

 Totál-Akt, Thr308-Foszfo-Akt, Totál MAPK és foszfo-MAPK western-blot 10 és 60 perces szoptatást 
követően, elülső lebenyi homeogenizátumokból (A,B). A foszforilált/összes protein jelintenzitások 
arányának átlagát (C,D) ábrázoltuk. Az Akt és a MAPK esetén is a 10 perces intervallum eredményezte a 
legerősebb foszforilációt. n=4, *=p<0,05 az elválasztott kontroll denzitásarányok átlagához képest.  

Total -Akt 
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3. A receptoriális dopamin megvonás (HAL) hatását hasonlítottuk össze hím, OVX és 

szoptató, 4 órára elválasztott állatokban. Láthatjuk, hogy a dopamin megvonása 

mindhárom kísérleti csoportban a foszfo-Akt szintek növekedését eredményezte (38. 

ábra A), a kezelés pedig egyidejűleg a PRL koncentráció szignifikáns emelkedésével is 

járt mindhárom csoportban (38. ábra B). 
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38. ábra. A dopamin megvonás haloperidollal hím, ovariectomizált (OVX) és laktáló, 4 órára 

elválasztott nőstény patkányokban 
A 60 perces HAL kezelés a hím, OVX nőstény és a 4 órára elválasztott nőstény patkányokban fokozta az 
Akt foszforilációját (A), amelyet a törzsvér plazma PRL koncentrációval hasonlítottuk össze. n=4-5 
*=p<0,05, **=p<0,001 a megfelelő kezeletlen csoport hormonkoncentrációjához képest. 
 

 

4. A szoptatás jelentősen fokozza a MAPK foszforilációját is. Megvizsgáltuk, hogy a 

MAPK foszforilációja, tényleges ok-okozati kapcsolatban áll-e a PRL szekréciójával? 

Ehhez foszforilációt gátló kezelést alkalmaztunk (SL327, MAP-kináz-kináz specifikus 

inhibitor intraperitonealis beadásával) majd vénás vérmintákat vettünk a szoptatás 

megkezdése után 15, 30 és 60 perccel, és a megfelelő csoportokba tartozó állatok egy 

részét a szoptatás 15. percében dekapitáltuk, hypophysis elülső lebenyüket feldolgoztuk.  
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Megállapítottuk, hogy a MAP-kináz foszforilációjának teljes gátlását (39. ábra A) 

követően a normál anyai viselkedés megmaradt, a tejtermelés lényegesen nem változott 

(ezt a kölykök gyomrának teltsége igazolta) és a PRL emelkedésében sem következik 

be szignifikáns gátlás a csak vivőanyagot (10% DMSO) kapott kontrollokhoz képest(39. 

ábra B). 
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39. ábra. A MAP-kináz-kináz (MAPKK) farmakológiás gátlása és a szoptatás-indukált prolaktin 

válasz 
A szoptatás megkezdése előtt 30 perccel beadott intraperitonealis SL327 injekció a MAPK 
foszforilációját teljesen kivédi (A panel, felső sor), de az Akt foszforilációra nincs hatással. A szoptatás-
indukált PRL görbék lefutásában szignifikáns eltérés nem látszik. n=4. 
 

5. Ahhoz, hogy az arrestin-mediált szignáltranszdukcióhoz nélkülözhetetlen 

intracelluláris Akt-PP2A-βarrestin2 szignálkomplex (6. ábra) létrejöttének a prolaktin 

termelésben való szerepét vizsgáljuk, a PP2A-t enzimatikusan legátoltuk. Ehhez hím 

patkányok III. agykamrájába (icv) PP2A inhibitor okadánsavat (OA) önmagában (-30 

perc), illetve haloperidollal (ip) kombinálva injektáltunk. Kontrollként csak haloperidol 

beadását végeztük önmagában a 0. percben (40. ábra). A haloperidol önmagában (-30 

perc) a beadást követően a szisztémás keringéssel a hypophysis elülső lebenyét elérve 

gyors és tartós PRL választ eredményezett. A -30. percben beadott icv OA a liquorban a 

hypophysist elérve önmagában is emelni tudta a plazma PRL koncentrációját, azonban a 

szignálkomplex szétkapcsolása miatt a később (0. percben) alkalmazott HAL kezelés 

során az előző csoportban látott rapid PRL válasz elmaradt. 
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 40. ábra. Okadánsav és/vagy haloperidol intraventricularis injekciója és a plazma PRL 

összefüggése 
A haloperidol önmagában (folytonos vonal) illetve okadánsav előkezelés egyedül és haloperidollal 
kombinálva (pontozott vonal) a plazma PRL emelkedését eredményezik. *=p<0,05 n=4-5 
 

Annak eldöntése céljából, hogy a dopamin receptoriális megvonása mennyire érinti a G-

fehérje függő szignáltranszdukciót, a foszforilációs maximum (1 óra) idején αMpT és 

haloperidol kezelt hímek elülső lebenyének cAMP koncentrációját is megvizsgáltuk 

(41. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. ábra. 60 perces HAL és αMpT kezelést követően az elülső lebenyben mért szöveti cAMP 
koncentráció (n=4). 
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A kísérlet során hím állatok elülső lebenyében a 60 perces dopamin-antagonista kezelés 

(HAL, αMpT) a szöveti cAMP mennyiségét semmilyen irányban nem befolyásolta, ez 

azt valószínűsíti, hogy a cAMP-mediált klasszikus jelátviteli út. működése 

alárendeltebb. 
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 VI. MEGBESZÉLÉS 

Kísérleteinkben a hypothalamo-hypophysealis dopaminerg rendszer új szabályozó 

funkcióira mutattunk rá. Munkánk első felében a hypophysealis POMC-eredetű 

peptidek szekréciójával kapcsolatos új megfigyeléseket írtuk le, amelyek szoros 

kapcsolatban állnak a NEDA neuronok (TIDA, PHDA és THDA) különböző 

populációinak fiziológiás működésével és a hypothalamo-hypophysealis struktúrákban 

kimutatható funkcionális poszttranszlációs szabályozó mechanizmussal, a 

foszforilációval. Emellett a PRL szekréció kutatásának területén elsőként alkalmaztuk 

az ún. funkcionális neuroanatómiai megközelítést, amikor is a korábbi, statikus 

morfológia helyett módszereink az adott struktúra működéséről és pillanatnyi 

állapotáról is információt nyújtanak. 

Modellként a laktációs állatmodellt használtuk, melyben vizsgáltuk a szoptatás, 

mint fiziológiás állapot során az elülső- és közti lebenyi hormonürítés szabályozásának 

megváltozását és annak hátterében álló sejtbiológiai folyamatokat. Kísérleteink döntő 

többsége a hypophysealis laktotrop sejt felszínén megtalálható D2-dopamin receptor 

fiziológiás működésével és farmakológiás befolyásolásával kapcsolatos, az eredő 

biológiai válaszkészség pedig a plazma hormonszintek (PRL, ACTH, α-MSH) mérésén 

alapult. 

A kísérletek első csoportjában a NEDA neuronok mindeddig kevéssé ismert 

populációjának (a hypophysis közti és hátsó lebenyében végződő PHDA és THDA 

neuronoknak) egy új hatását írtuk le. Kutatócsoportunk korábbi eredményei 

megmutatták, hogy a hypophysis közti lebenyében végződő dopaminerg terminálisok 

nem csak a melanotrop sejtek α-MSH ürítését képesek szabályozni (116-118), hanem a 

rövid portális erek révén az elülső lebenyi PRL ürítés szabályozásában is meghatározók 

(52,74). Ezeknek a pályáknak a kiesése a hypophysis nyelének részleges roncsolását, 

(nyélnyomorítását) követően megváltoztatja mind az eminentia mediana, mind a közti-

hátsó lebeny dopamin és DOPAC tartalmát, valamint a plazma PRL és α-MSH 

emelkedésével jár (36). 

A PHDA és THDA axonok funkcionális integritásának “megszakítását” laktáló, 

ovariectomizált (OVX) és ovariectomia mellett E2 visszakezelt állatokon végeztük el 

farmakológiásan és fizikailag. A farmakológiás dopamin megvonás éles eltérést 
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eredményezett az OVX/OVX+E2 csoport és az elválasztott laktálók között. A kísérleti 

csoportokban használt mindkét farmakon rapid plazma PRL emelkedést okozott 

mindhárom csoportban, azonban a korai ACTH-válasz csak az elválasztott laktálókra 

volt jellemző. Az OVX/OVX+E2 csoport esetében az αMpT adását követően egyáltalán 

nem, DOM adása után pedig csak a kísérlet végén emelkedett meg az ACTH ürítés, 

amely a DOM eltérő farmakokinetikai sajátosságának következménye lehet. A laktáció 

által kiváltott ACTH és PRL válasz is gátolható volt dopamin-agonista BRC 

előkezeléssel. Míg az OVX/OVX+E2 patkányok esetén a dopamin megvonása az α-

MSH plazmakoncentráció szignifikáns emelkedésével járt, az elválasztott laktálókban 

HAL vagy αMpT kezelés során az α-MSH koncentrációjában változást nem észleltünk. 

Ezekből az adatokból arra következtethetünk, hogy a szoptatás időszakában a 

hypophysis közti lebenyének melanotrop sejtjei - mivel dopamin D2-receptor csak 

ezeken a sejteken találhatók (119,120) - eltérő válaszkészséget mutatnak. 

Feltételezésünk szerint a melanotropok vagy egyes populációjuk az α-MSH 

mellett részt vehetnek az ACTH szintézisben is, feltehetőleg a POMC hasításának 

megváltozása révén. Mindezt szöveti ACTH és α-MSH mérésekkel próbáltuk 

alátámasztani. OVX és laktáló nőstények elülső és közti lebenyének szöveti 

homogenizátumát összehasonlítva kimutattuk, hogy a laktáció alatt az ACTH 

koncentrációja és összmennyisége az elülső lebenyben csökkent, míg a közti lebenyben 

emelkedett. Az α-MSH szöveti megoszlása ezzel ellentétes irányban változik, 

laktálóknál a közti lebeny α-MSH tartalma az OVX patkányoknak csak körülbelül egy 

nyolcada. Hipotézisünket szöveti homogenizátumok katekolamin-meghatározásával is 

megerősítettük. A szöveti dopamin és dihidroxi-fenilecetsav (DOPAC) meghatározások 

kimutatták, hogy laktáció idején a közti és a hátsó lebeny dopamin tartalma körülbelül 

egy nagyságrenddel alacsonyabb az OVX csoporthoz képest. Mindez tehát arra enged 

következtetni, hogy a közti lebenyben végződő dopaminerg terminálisok aktivitása a 

laktáció alatt lecsökken. A közti lebeny melanotrop sejtjei nagyszámú dopamin D2-

receptorral rendelkeznek, ezért feltételezhetjük, hogy létezik egy eddig le nem írt 

dopamin-dependens ACTH ürítés a közti lebeny sejtjeiben. 
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A hypophysis közti és hátsó lebenyében végződő dopaminerg terminálisokból 

ürülő dopamin közvetlenül (a rövid portális ereken) vagy közvetetten (diffúzióval) az 

elülső lebeny PRL-ürítésének egyik regulátora (78). Jelen munkánk középpontjában az 

a kérdésfeltevés áll, hogy ezen NEDA neuronok a PRL mellett az ACTH szekréció 

szabályozásában is részt vesznek-e? 

 

Annak bebizonyításához, hogy a NEDA rendszert alkotó pályák más és más fiziológiás 

állapotokban válnak jelentőssé, és egymástól sosem függetlenek, a szopási ingert és a 

tirozin-hidroxilázt (TH) gátló αMpT kezelést vagy perifériás D2-antagonista DOM-t 

együttesen, szekvenciálisan alkalmaztuk, azt vizsgálva, hogy a szopási inger és az 

extracelluláris dopamin farmakológiás megvonása (amely mindhárom neuron 

populációt érinti) egymás hatását hogyan érintik a PRL és ACTH felszabadulás 

szempontjából.  

 

Az α-MSH plazmaszintjében sem a szopási stimulus, sem a dopamin-megvonás nem 

okozott szignifikáns változást laktálókban. Abból az eredményből, hogy az αMpT 

beadását követő mintegy ötszörös ACTH plazmakoncentráció-emelkedést a beadást 

követő szopási stimulus sem tudta már tovább növelni, arra következtetünk, hogy 

szoptató patkányok esetében az ACTH elválasztása a NEDA neuronokkal szorosan 

összefügg, és a TH épsége szükséges hozzá. A szoptatás során lecsökkent közti lebenyi 

szöveti dopamin és DOPAC koncentráció az újonnan szintetizált dopamin hiányára utal, 

amelyet az αMpT sem képes már tovább csökkenteni. A PRL- és ACTH-szekréció 

kinetikájának nagyfokú hasonlósága még inkább egyértelműsíti a dopamin fontosságát 

az ACTH ürítésben. 

 

Feltételezésünk szerint a THDA és PHDA neuronok axonális léziója, amely a plazma 

PRL és α-MSH jelentős emelkedésével jár (36), szintén nem független a fokozott közti 

lebenyi ACTH szintézisétől és szekréciójától, ezért a mechanikus denervációt 

(nyélnyomorítást) laktáló patkányokon is elvégeztük. A műtétet követően 

szignifikánsan magasabb plazma ACTH koncentrációt kaptunk, és ugyanez az állapot 

fennmaradt az AVP visszapótlás után is. Az emelkedett ACTH koncentráció tehát nem 
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a hátsó lebenyben végződő nagysejtes neuroszekrétoros neuronok kiesésével 

kapcsolatos. 

 

 A szoptatás során tehát a NEDA neuronok speciális feladatot láthatnak el: 

a közti lebeny dopamin koncentrációjának lecsökkenésével a PRL válasz mellett 

párhuzamosan az ACTH szintézise és szekréciója is fokozódik. 

 

 A “közti-lebenyi ACTH szekréció” pontos fiziológiás szabályozása még nem ismert, de 

legvalószínűbb, hogy a prohormon konvertázok (PC1/PC2) illetve a 7B2 kofaktor 

megváltozott működése állhat a háttérben, hasonlóan több knock-out állatmodellben 

leírtakhoz (121,122). A PC1 és PC2 aktivitása enzimkinetikai mérésekkel lehetséges, a 

jövőben munkacsoportunk tervezi ezzel kapcsolatos kísérletek beállítását és elvégzését. 

 

Úgy gondoljuk továbbá, hogy a dopamin bioszintézis sebesség-meghatározó 

enzimének, a tirozin-hidroxiláznak (TH) jelenléte és adekvát szabályozása szükséges a 

laktáció alatt a PRL és az ACTH szekréciójának szabályozásához a NEDA 

neuronokban. A TH aktiváló foszforilációja 4 különféle oldalláncon valósulhat meg 

(123), és kísérleteinkben kimutattuk, hogy ez a folyamat döntően a dopaminerg 

neuronok axonterminalisaiban megy végbe. Totál TH antitestek használata esetén a 

dendritek, perykarionok és az axontalpak is jelölődnek, míg foszfo-TH 

immunhisztokémiai módszerrel a TIDA rendszerben csak az EM külső zónájában az 

axonterminálisoknak megfelelő helyen észlelünk immunpozitivitást. Folyamatosan 

szoptató anyákban az eminentia mediana külső zónájában a TH foszforilációja alig volt 

kimutatható, míg 4 órás, vagy annál hosszabb elválasztását követően nagy intenzitással 

újra megjelenik. Amennyiben a 4 órás elválasztást követően αMpT kezelést 

alkalmazunk, a TH ismételten defoszforilálódik, hasonlóan a folyamatosan szoptató 

állapothoz. Ebből arra következtethetünk, hogy a szoptatás során az eminenta mediana 

és a közti-hátsó lebeny csökkent dopamin tartalma a TH gátolt működésének, tehát 

defoszforilációjának is köszönhető. 

 

További kísérleteinkben azt a kérdést tettük fel, hogy a striatumban leírt, 

alapvetően a dopamin-receptorok deszenzitizációjáért és számtalan pszichotrop 
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gyógyszer hatásmechanizmusáért is felelős, ún. β-arrestin-függő, cAMP-független 

jelátviteli út (94,100-102,106) a hypophysis elülső lebenyében kimutatható-e, és a PRL 

szekrécióval összefügg-e. A lítium, amely az eddigi ismereteink alapján a β-arrestin-

Akt-PP2A komplex disszociációját okozza és végeredményben a GSK foszforilációját, 

tehát inaktivációját eredményezi, ma is az egyik leggyakrabban használt 

antipszichotikum a dopaminerg diszfunkcióval járó kórállapotok (főleg a skizofrénia és 

a bipoláris depresszió) kezelésében. A lítium hosszú ideig nem ismert 

hatásmechanizmusa mára már tudományosan elfogadott: a dopamin-dependens 

intracelluláris funkciók gátlása a dopamin receptorától függetlenül, a GSK3 gátlásán 

keresztül történik. Ezek a foszforilációs változások cAMP és protein-kináz A 

függetlenek, ezáltal tehát a receptor alternatív másodlagos hírvivő mechanizmusainak 

tekinthetők oly módon, hogy bizonyos körülmények között az egyik, más körülmények 

között a másik kifejezettebb. 

 

A PRL szekréció tanulmányozása során, a D2-dopamin receptorok esetében nem 

annyira kifejezett a ligand tartós jelenlétekor a más GPCR receptorok esetén ismeretes 

receptor deszenzitizáció és az úgynevezett megvonási szignál (124). A szoptatás során a 

hypophysis nyél ereiben viszonylag állandó dopamin koncentráció (ami jelzi a TIDA 

aktivitását) ellenére az elülső lebenyi laktotrop sejt dopamin receptorán nem következik 

be klasszikus értelemben vett funkcionális deszenzitizáció, mert a dopamin folytonosan 

jelen van, de szükséges a PRL folyamatos ürítése. Ez csak oly módon lehetséges, hogy 

más dopamin-dependens jelátviteli utak is bekapcsolódnak, más kinázok 

közreműködésével. Esetünkben ez a protein kináz B és a GSK3 jelátvitelét jelenti. 

 

 A dopamin tartós extracelluláris jelenléte feltételezésünk szerint az 

arrestin-Akt-PP2A komplex létrejöttét eredményezi, tehát egy alternatív, GSK-

függő jelátviteli útvonal bekapcsolódását.  

 

Az inaktív, tehát defoszforilált és az aktív, azaz foszforilált Akt western blot 

segítségével kimutatható. A defoszforilált Akt mennyisége a sejtekben állandó, ezért a 

funkcionális változást a foszforilált forma kimutatása jelenti. Ehhez a komplex 

szétkapcsolása szükséges, amit kísérleteinkben D2-dopamin receptor antagonista HAL 
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és RAC, ill. az extracelluláris, szinaptikus dopamin mennyiséget csökkentő αMpT 

adásával értük el. A foszfo-Akt meghatározásával párhuzamosan a p42/44 MAPK 

(ERK) mennyiségét is vizsgáltuk. A MAPK útvonal, amely bár eltérő downstream 

kaszkáddal rendelkezik, mégis jó indikátora az arrestin-függő jelátvitel aktivitásának a 

megítéléséhez, mivel a defoszforilációját szintén a PP2A végzi és az arrestin adja hozzá 

a megfelelő reakciófelszínt.  

A dopamin farmakológiás megvonása, ill. a szoptatás a D2 receptorok 

jelátvitelében a következő foszforilációs változásokhoz vezetett: 

Hím állatokban HAL, RAC, αMpT beadását követően a foszfo-Akt (Thr308) és a 

foszfo-p42/44 MAP-kináz (ERK1/2) mennyisége szignifikánsan megemelkedett a 

hypophysis elülső lebenyében. Hímekben a foszfoproteinek szintje a dopamin-

megvonást követő 60. percben növekedett a legnagyobb mértékben. Laktáló 

nőstényekben a szopási stimulus szintén megnövelte az Akt és a MAPK foszforilációját 

az elülső lebenyben. A legnagyobb fokú Akt és MAPK foszforiláció a szoptatás 10. 

percében volt kimutatható, ami éppen egybeesik az irodalmi adatokban közölt 

receptoriális szignál átkapcsolódás (signaling switch) időpontjával (101). 

A MAPK foszforilációjának gátlását követően a szoptatás zavartalanul megindult, a 

normál anyai viselkedés megmaradt, a tejtermelés lényegesen nem változott (ezt a 

kölykök gyomrának teltsége igazolta) viszont a PRL emelkedésében sem következik be 

szignifikáns gátlás a csak vivőanyagot (10% DMSO) kapott kontrollhoz képest. 

  

Megállapítottuk, hogy a MAPK foszforilált állapota, tehát aktivitása nincs 

direkt hatással a prolaktin szekréciójára, de nélkülözhetetlen a laktáció alatt 

kialakuló intracelluláris adaptív változásokban, főként a laktotrop sejtek dopamin-

mediált proliferációjának szabályozásában.  

 

A klinikai gyakorlatban a hypophysis jóindulatú daganatainak többségénél (már az 

ACTH túltermeléssel járó Cushing-kór esetében is) az első vonalbeli kezelés valamely 

korszerű D2 receptor agonista adása (125), amelynek hatásmechanizmusát vizsgálva 

eredményeinkkel nem kerülünk ellentmondásba. 
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A HAL kezelés OVX patkányokban, valamint szoptató, 4 órára elválasztott anyák 

hypophysisében is fokozta az Akt foszforilációját a hypophysis elülső lebenyében. Ha 

az arrestin-Akt-PP2A szignálkomplex egyértelműen szétkapcsolódott állapotba kerül, 

amit okadánsav intracerebroventricularis adásával értünk el, további dopamin receptor 

antagonistával a plazma PRL szintje tovább már nem emelhető. A szignálkomplex 

valamilyen fokú disszociációja tehát véleményünk szerint mindenképpen szükséges a 

PRL szekréció megindulásához. A tartós dopaminerg gátlás során a cAMP-dependens 

út alárendeltségét a szöveti cAMP változatlansága is valószínűsíti, mert a Gi-fehérje 

inaktivitásából adódó cAMP növekedés nem figyelhető meg a dopamin antagonista 

kezelések során hímekben. 

 

Mindezen eredmények hangsúlyozzák a D2-receptorhoz kapcsolt ún. β-

arrestin-dependens mechanizmusok jelentőségét a hypophysisben egyes fiziológiás 

(szoptatás), valamint farmakológiás beavatkozásokat követő állapotokban, amikor 

a megváltozott D2-receptor érzékenység szükséges.  

 

Ezen intracelluláris mechanizmusok részletesebb megismerése nemcsak a laktáció során 

fellépő fiziológiás változások pontosabb identifikálása céljából jelentősek, hanem 

segítséget nyújthatnak a különféle dopaminerg diszfunkcióval járó kórképek (pl. 

hypophysis daganatok, skizofrénia, Parkinson-kór, ADHD, drog-abúzus) patofiziológiai 

hátterének megismerésében és hatékonyabb kezelésében, továbbá hozzájárulhatnak a 

tónusos dopaminerg gátlás és a hypophysis sejtjeiben zajló sejt-túlélési- és apoptotikus 

mechanizmusok megismeréséhez és számos endokrin betegség hatékonyabb 

kezeléséhez is.  
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 VII. KÖVETKEZTETÉSEK 

A laktáció alatti hormonszekréció hátterében feltételezésünk szerint megváltozott elülső 

és közti lebenyi POMC hasítás állhat (a PC-k eltérő expressziója és/vagy aktivitása). 

A közti lebenyben végződő NEDA neuronok (PHDA, THDA) fő funkciója – a PRL 

ürítés szabályozása mellett - a melanotropok α-MSH ürítésének szabályozása hímekben 

és OVX nőstényekben. Laktáció során azonban az ACTH szintézisének és 

szekréciójának szabályozásában is részt vesznek. Ez fedezheti az egyidejű 

megnövekedett ACTH, kortikoszteron és PRL szükségletet. 

A közti és hátsó lebenyben végződő dopaminerg axonok károsodása a melanotropok 

működését befolyásolni képes. 

A hypophysealis, hátsó lebenyi AVP nem vesz részt a szoptatás alatt az ACTH 

szabályozásában. A közti- és a hátsó lebenyben végződő dopaminerg axonok 

károsodása elméletünk szerint a melanotropok működését befolyásolni képes. 

A szoptatás és a tejtermelés folyamatához az intakt TH enzimaktivitás elengedhetetlen. 

A dopamin farmakológiás megvonása, ill. a szoptatás a D2 receptorok jelátvitelében a 

következő foszforilációs változásokhoz vezet: 

Hímekben a dopamin megvonás (HAL, RAC, αMpT) hatására a foszfo-Akt és a foszfo-

MAP-kináz mennyisége jelentősen emelkedett a hypophysis elülső lebenyében. 

Laktáló állatokban szopási stimulus növeli az Akt és a MAPK foszforilációját. A 

MAPK működése a prolaktin-szekréció szabályozásában úgy tűnik közvetlenül nem 

érintett. 
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 VIII. ÖSSZEFOGLALÁS 

 Új hypothalamo-hypophysealis mechanizmusok szerepe a hypophysis 

hormonürítésének szabályozásában 

 A prolaktin (PRL) az agyalapi mirigy elülső lebenyének mammotrop sejtjei által 

termelt és ürített polipeptid hormon. Emlősállatokban a hypophysis (ACTH) és a 

mellékvese (kortikoszteron) hormonjaival szorosan együttműködve 

nélkülözhetetlen szerepet játszik a laktáció és az ahhoz szükséges metabolikus 

(tejelválasztás) változások megindításában és fenntartásában. A PRL elválasztás fő 

szabályozója a hypothalamus neuroendokrin dopaminerg (NEDA) neuronjainak 

tubero-infundibuláris subdivíziójában termelődő dopamin (DA), amely az 

eminencia mediana külső zónájából a hosszú portális ereken keresztül éri el a 

hypophysis elülső lebenyét. A NEDA neuronok további két subdivíziója a 

hypophysis közti lebenyében végződik és ott a pro-opio-melanokortin (POMC) 

hasításából származó α-MSH elválasztásának tónusos gátló szabályozásáért felelős. 

Munkánkban állatkísérletes modellek segítségével tanulmányoztuk, hogy 1. milyen 

szabályozó folyamatok állhatnak a laktáció ideje alatt a PRL és az ACTH 

elválasztás megváltozott karakterének hátterében, 2. a szopási inger hatására 

bekövetkező ACTH válaszban a NEDA rendszernek ill. a D2 DA receptoroknak 

milyen szerepe van, 3. milyen molekuláris biológiai folyamatok, jelátvivő 

mechanizmusok felelősek a laktotrop sejtek DA-érzékenységének megváltozásáért, 

azaz a tónusos DAerg gátlás felfüggesztődéséért? Kísérleteinkben a NEDA 

rendszer fiziológiás, műtéti és farmakológiás befolyásolásával vizsgáltuk a plazma 

PRL, ACTH és α-MSH koncentrációjának változását és ezzel párhuzamosan a 

különböző jelátviteli utak (Akt, MAPK, cAMP) aktivitását. Megállapítottuk, hogy a 

laktáció alatti ACTH elválasztás szabályozása nagymértékben eltér az 

ovariectomizált nőstény ill. hím patkányokban megfigyeltekhez képest. Laktáció 

során a NEDA neuronok az ACTH elválasztás szabályozásában is részt vesznek. 

Ennek hátterében feltehetően a megváltozott D2 DA-receptor expresszió, ill. 

érzékenység és/vagy eltérő elülső- ill. közti lebenyi POMC hasítás állhat. Ez a 

szabályozásban bekövetkező átkapcsolás az egyik hypothalamikus szabályozásról a 

másikra megteremti a lehetőségét a fokozott ACTH és az ezzel egyidejű magasabb 
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kortikoszteron ill. PRL szekréciónak. Kimutattuk továbbá, hogy a szopási inger, 

hasonlóan a DA megvonásához, egy β-arrestin függő és G-fehérje független 

intracelluláris jelátviteli útvonal befolyásolásával képes a DA D2-receptorokon 

keresztül megvalósuló tónusos DAerg gátlás felfüggesztésére. 
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 New hypothalamo-hypophyseal regulatory mechanisms in the control of 

pituitary hormone secretion 

 Prolactin (PRL) is a polypeptide hormone secreted by the lactotroph cells of the 

anterior lobe (AL) of pituitary gland. Together with the adrenocorticotroph 

hormone (ACTH) of pituitary and with the corticosterone of the adrenal gland they 

play a pivotal role in the initiation and maintenance of milk synthesis and lactation. 

The major physiological regulator of PRL release is the dopamine (DA) secreted in 

the tuberoinfundibular subdivision of the neuroendocrine dopaminergic (NEDA) 

neurons and is transported through long portal vessels from median eminence to the 

AL. Further subdivisions of the NEDA neurons innervate the intermediate lobe (IL) 

of the pituitary and negatively regulate the secretion of alpha-melanocyte-

stimulating hormone (α-MSH) cleaved from pro-opio-melanocortin (POMC). 

 Using animal models we have investigated the followings in our study: 1. what 

type of new regulational mechanisms can be responsible for the altered ACTH 

secretion during lactation, 2. what is the role of DA D2-receptors and NEDA 

system in the suckling-induced ACTH release, 3. which molecular mechanisms and 

signaling pathways could be associated with the altered DA responsiveness, namely 

the diminution of tonic DAerg inhibition during lactation. We have investigated the 

changes in plasma concentration of PRL, ACTH and α-MSH and activity of 

different signaling cascades (Akt, MAPK, cAMP) following physiological, surgical 

and pharmacological manipulations of the NEDA system. It can be declared that 

the regulation of ACTH secretion and release shows different properties during 

lactation period compared to ovarectomized female or male rats and the 

phenomenon is thought to be due to altered D2-DA receptor expression, sensitivity 

and/or altered pro-opio-melanocortin (POMC) cleavage in the AL and IL of 

pituitary gland. The NEDA neurons control ACTH secretion in the lactation as 

well. This signaling switch from one hypothalamic mechanism to another one 

allows a higher ACTH, corticosterone and PRL levels in the same time. We have 

demonstrated that suckling stimulus, similary to DA depletion can cease tonic 

DAerg inhibition of D2-receptors through activation of β-arrestin-dependent and G-

protein-independent signaling pathways.  
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