
ATP SZENZITÍV P2 RECEPTOROK SZEREPE A HIPPOKAMPÁLIS 

NEUROTRANSZMITTER (NORADRENALIN, GABA, GLUTAMÁT) 

FELSZABADULÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN: FÓKUSZBAN A P2X7 RECEPTOR 

 

Doktori értekezés 

 

PAPP LILLA 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

SZENTÁGOTHAI JÁNOS IDEGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 

 
TÉMAVEZETŐ: DR. SPERLÁGH BEÁTA tudományos tanácsadó Ph.D. D.Sc. 

 

HIVATALOS BÍRÁLÓK: DR. KÖLES LÁSZLÓ egyetemi adjunktus Ph.D. 

                                              DR. HELYES ZSUZSANNA egyetemi docens Ph.D. 

SZIGORLATI BIZOTTSÁG ELNÖKE: DR. GYIRES KLÁRA  

                                                                      Tanszékvezető egyetemi tanár Ph.D. D.Sc. 

SZIGORLATI BIZOTTSÁG TAGJAI: DR. SZENTMIKLÓSI JÓZSEF ANDRÁS 

                                                                    Egyetemi docens Ph.D. 

                                                                    DR. NEMODA ZSÓFIA  

                                                                    Egyetemi adjunktus Ph.D. 

 

 
 

Budapest 
2009 

 
 



TARTALOMJEGYZÉK 
 
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE........................................................................................... 4 
I. BEVEZETÉS ................................................................................................................ 9 

1.1. A hippokampusz szerkezete .................................................................................. 9 
1.2. Az ATP, mint szinaptikus jelátvivő anyag .......................................................... 12 
1.3. Az ATP felszabadulása........................................................................................ 12 
1.4. Az ATP és egyéb nukleotidok extracelluláris metabolizmusa ............................ 13 
1.5. P2 receptor altípusok és jelátvitel........................................................................ 16 
1.6. Az ATP, mint a neurotranszmitter felszabadulás (noradrenalin, glutamát, GABA) 
modulátora .................................................................................................................. 18 
1.7. A P2X7R szerkezete ............................................................................................ 21 
1.8. A P2X7R farmakológiája ..................................................................................... 22 
1.9. A P2X7R aktivációja............................................................................................ 24 
1.10. A P2X7R expressziója ....................................................................................... 25 
1.11. A P2X7R funkciója a központi idegrendszerben ............................................... 26 
1.12. A P2X7R jelentősége a glia sejtekben ............................................................... 29 
1.13. A P2X7R és a memória...................................................................................... 32 
1.14. A mitogén-aktivált protein kinázok és a memória............................................. 33 
1.15. A P2X7R és a neurodegeneráció........................................................................ 37 
1.16. A P2X7 receptor szerepe az immunrendszerben................................................ 40 

1.16.1. A P2X7R szerepe az IL-1β termelésében ............................................... 42 
1.16.2. A P2X7R szerepe az IL-18 termelődésében ........................................... 45 
1.16.3. A P2X7R szerepe a TNF-α termelésben ................................................. 46 
1.16.4. A P2X7R szerepe az IL-6 termelésében ................................................. 47 

1.17. P2X7R befolyásolására irányuló terápiák.......................................................... 47 
II. CÉLKITŰZÉSEK...................................................................................................... 52 
III. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK............................................................................... 53 

3.1. RT-PCR analízis .................................................................................................. 53 
3.2. Tríciált noradrenalin ([3H]NA) felszabadulás mérés patkány hippokampusz 
szeletekből .................................................................................................................. 54 
3.3. Tríciált glutamát ([3H]GLU) és [3H]GABA felszabadulás mérés egér 
hippokampusz szeletekből.......................................................................................... 55 
3.4. Statisztikai analízis .............................................................................................. 56 
3.5. Protein izolálás egér hippokampusz szeletekből ................................................. 56 
3.6. Western blot elemzés........................................................................................... 57 

IV. EREDMÉNYEK ...................................................................................................... 59 
4.1. Serkentő hatású P2X receptorok részvétele a tríciált noradrenalin felszabadulás 
szabályozásában patkány hippokampuszban.............................................................. 59 
4.2. A P2X7 receptorok szerepe a glutamát és GABA felszabadulás szabályozásában 
egér hippokampusz szeletekben ................................................................................. 68 
4.3. A P2X7 receptor aktiváció szubcelluláris jelátvivő mechanizmusa egér 
hippokampusz szeletekben ......................................................................................... 74 

4.3.1. P2 purinoceptor agonisták növelték a p38 MAPK foszforilációját vad 
típusú egér hippokampusz szeleteiben ............................................................... 74 
4.3.2. P2 purinoceptor agonisták p38 MAPK foszforilációt fokozó hatásai nem 
detektálhatóak a P2X7 R-/- KO egerek hippokampusz szeleteiben.................... 75 

 2



4.3.3. A p38 MAPK inhibítor, SB203580 (1 µM) csökkentette az ATP által 
kiváltott tríciált glutamát felszabadulást egér hippokampusz szeletekből.......... 76 
4.3.4. A p38 MAPK szerepe a P2 receptor agonisták hatásaiban ...................... 77 
4.3.5. Az ERK1/2 inhibitor, PD098095 (10 µM) nem befolyásolta az ATP által 
kiváltott tríciált glutamát felszabadulást egerek hippokampusz szeleteiből....... 79 

V. MEGBESZÉLÉS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK.......................................................... 80 
VI. ÖSSZEFOGLALÁS................................................................................................. 86 
VII. SUMMARY............................................................................................................ 87 
VIII. IRODALOMJEGYZÉK ........................................................................................ 87 
IX. SAJÁT PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE................................................................... 145 
X. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS ................................................................................. 147 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

2-AG - 2-arachidonoylglycerol 

ABC - ATP binding casette protein  

AC - adenilát cikláz 

ACh - acetylcholine 

ACSF - Artificial CerebroSpinal Fluid 

AD – Alzheimer’s disease 

Ado - adenosine 

ADP - adenosine 5’-diphosphate 

AEBSF - 4-(2-Aminoethyl) benzenesulfonyl fluoride hydrochloride  

AMP - adenosine 5’-monophosphate 

AMPA -α-amino-3-hydroxyl-5-methyl-4-isoxazole-propionate 

ALT- alanine-aminotransferase 

AOPCP - adenosine- 5'- O- (α, β- methylenediphosphate) (AMP-CP) 

AP-1 - activator protein-1 

AP-5 - 2-amino-5-phosphonopentanoate 

Ap5A - P1, P5-di (adenosine-5’) pentaphosphate 

ApnA - diadenozin-polifoszfát 
 
ATP- adenosine 5-triphosphate 

BBG - Brilliant Blue G 

BzATP - 3’- O- (4-benzoyl) benzoyl-ATP 

CaMKII - Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II 

CB - cannabinoid 

CFTR - cystic fibrosis transmembrane conductance regulator protein  
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CHDP - cationic host defence peptid 

CNQX - 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione 

COX -2- cyclooxygenase 

CREB – cAMP response element binding protein 

DAG - diacyl-glycerol 

DEPC – diethyl pyrocarbonate 

DMPX - 3,7-dimethyl-1-propargylxanthine  

DOPEG - 3,4 dihydroxyphenyl ethylene glycol 

DPCPX - 1,3-dipropyl-8-cyclopentylxanthine  

DSP - desipramine 

EIk-1 – c-fos protooncogene promoter activator   

EPSC - excitatory postsynaptic current 

EPSP - excitatory postsynaptic potential 

ERK - extracellular-regulated-kinase 

FCA - Freund’s complete adjuvant 

GABA - gamma-amino-butyric-acid 

GAF – gamma-interferon activation factor 

GDP - guanosine 5’-diphosphate 

GFAP - glial fibrillary acidic protein 

GLU - glutamate 

GTP - guanosine 5’-triphosphate 

GTPáz - guanosine -triphosphatase 

H2O2 - hidrogén-peroxid 

hCAP - humán cathelicidin peptid 

HDAC - histon deacetylase 

HGPRT - hypoxantine-guanine-phosphoribosyl-transferase 
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ICE - interleukin converting enzyme 

IFN - interferon 

IL - interleukin 

IL-1RA - interleukin-1 receptor antagonist 

IMP - inozin-monofoszfát 

IP3 - inositol- (1,4,5)- triphosphate 

IPSC - inhibitory postsynaptic current 

JNK - c-Jun N-terminal kinase 

LPS - lipopolysaccharide 

LTD - long-term-depression 

LTP - long-term-potentiation 

M-Glu - methano-glutamate 

MAGuk – membrane associated guanilate kinase 

MAPK - mitogen-activated-protein-kinase 

MCP1 - monocyte chemoattractant protein-1 

MEK - MAPK kináz 

MEKK – MAPK kináz kináz 

MGC - multinuclear giant cell 

mGLUR - metabotróp glutamát receptor 

MPT - mitochondrial pore transition 

NA - noradrenaline 

NF-κB - nuclear factor-κB 

NMDA - N-methyl-D-aspartic acid  

NO - nitrogen-monoxid 

iNOS – inducible nitric oxide synthase 

NR2A, NR2B - NMDA receptor subunit 2A, NMDA receptor subunit 2B 
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oxiATP - periodate-oxidized ATP 

PKA - protein kinase A 

PKC - protein kinase C 

PLA2 - phospholipase A2 

PLC - phospholipase C 

PLD - phospholipase D 

PPADS - pyridoxal-phosphate-6-azophenyl-2',4'-disulfonic acid  

PSD - postsynaptic density 

PTP - protein tyrosine phosphatase 

PVN - paraventricular nucleus 

Rab-GDI - guanil nukleotid disszociációs inhibitor 

Raf- MEKK - MAPK kináz kinázok 

RapGAP – Rap associated GTPase activating proteins 

Ras, Rac - protoonkogének, GTPáz aktivitással 

RasGEF - Ras-guanine exchange factor 

RasGRF - neuronal Ras-guanine exchange factor 

RBA - astrocyte cell line 

Rho – GTP binding protein, GTPáz aktivitással 

ROCK – Rho effector kinase 

SAH - S-adenozil-homocisztein 
 
SAM - S-adenozil-methionin 

SAPK3 - stress-activated-protein kinase 3 - ERK6 

SAPK4 - stress-activated-protein kinase 4 - p38δ 

SDS - sodium-dodecyl-sulfate 

SO - xanthin oxidase 

sTNFR2 - soluble TNF-α receptor 2 
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TBI - traumatic brain injury 

TBST - Tris-Buffered Saline Tween-20 

THP-1 - humán acute monocytic leukemia cell line  

TNF - tumor necrosis factor 

TTX - tetrodotoxin 

UDP – uridine 5’- diphosphate 
 
UTP - uridine 5’- triphosphate 

VACh - vesicular ACh transporter 

VGAT - vesicular GABA transporter 

VGLUT - vesicular glutamate transporter 

YO-PRO-1 - monomeric cyanine nucleic acid stain / carbocyanine nucleic acid stain - 
green fluorescent (491/509)  
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I. BEVEZETÉS 

1.1. A hippokampusz szerkezete 
 

A hippokampusz integrációs szerv, mely a hypothalamusszal, a szeptális magokkal és a 

gyrus cingulival fenntartott összeköttetésein keresztül az endokrin, a viscerális és az 

emocionális történéseket befolyásolja. A hippokampusz kétoldali eltávolítása emberben 

(súlyos epilepsziák kezelésekor) a megjegyző képesség elvesztéséhez vezet. 

A hippokampusz a temporális lebeny mediális felszínén fekszik, mélyebben a gyrus 

parahippocampalis nagyrészt fedi, és a corpus callosum caudális végéig ér. Itt a 

szürkeállomány vékony rétegére, az indusium griseumra redukálódik, amely a corpus 

callosum felszínén, annak rostrális végéig, a commissura anterior tájékáig terjed. 

 

1. ábra: A hippokampusz szerkezete 1. SH atlasz, Anatómia III. 220. 
 
A hippokampusz kérgi szalagját a szélessége, a sejtjeinek nagysága és a sejtsűrűsége 

alapján négy részre oszthatjuk fel: CA1-es mező A1 kis piramissejteket tartalmaz. A 

CA2-es mezőre A2 a nagy piramissejtek sűrű, de keskeny csíkja jellemző, míg a CA3-

as mező A3 nagy piramissejtek széles, laza rétegéből áll. Végül a CA4-es mező A4 az 

Ammon-szarv fellazult záró része, amelyet a gyrus dentatus A5 (fascia dentata) 

keskeny, sötét sejtcsíkja fog közre. A gyrus dentatus összeolvadt az Ammon-szarv 

feltekeredett felszínével, és csak kis része jelenik meg az agyvelő felszínén. A sulcus 
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hippocampi A6 választja el a gyrus parahippocampalistól A7, míg a sulcus 

fimbriodentatus A8 a fimbria hippocampitól A9. A hippokampusz kamrával 

érintkező belső rétege az alveus hippocampi A10, melyben az efferens rostok 

gyülekeznek, mielőtt a fibrián keresztül a hippokampuszt elhagyják. Az Ammon-szarv 

és a szomszédos entorhinális kéreg A11 közötti átmeneti zónát subiculumnak A12 

nevezzük. 

A CA1 A1, a CA2 A2 és a CA3 A3 mezők felépítése és rostösszeköttetései 

különböznek egymástól. Az afferens rostok nagyrészt a tractus perforanson A4 lépnek 

be az Ammon-szarvba, és csak kis részük az alveoluson keresztül. A rostok a 

piramissejtek elágazódó dendritjein A5 végződnek, melyek egy része, a gyrus dentatus 

szemcsesejtjeihez A6 halad, és axonjai, mint moharostok A7 szintén a piramissejtek 

dendritjeivel képeznek szinaptikus kapcsolatokat. A moharostok csak a CA3-as és a 

CA4-es mezőben fordulnak elő. A piramissejtek a hippokampusz efferens elemei, 

melyeknek axonjai az alveusban AB8 gyülekeznek, és a fimbrián keresztül A9 hagyják 

el a kérget. Az axonokból a Schaffer-féle kollaterálisok A10 kanyarodnak vissza, 

amelyek számos piramissejt dendritfáján haladnak keresztül. A septumhoz haladó 

efferens rostok a CA3-as és CA4-es mezőből származnak, míg a corpus mamillaréhoz és 

az elülső thalamus magokhoz futó rostok a CA1-es mezőből. 
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2. ábra: A hippokampusz szerkezete 2. SH atlasz, Anatómia III. 220. 
 
Rétegződés: Az Ammon-szarv a következő rétegekből épül fel: belül az alveus AB8 az 

efferens rostokkal, azután következik a stratum oriens BC11 a multipoláris 

kosársejtekkel BC12, amelyeknek elágazódó axonjai a stratum pyramidalét sűrű 

rosthálózattal B13 töltik ki. A rostok beborítják a piramissejtek perikarionjait és 

szinaptikus kapcsolatokat (axosomatikus synapsisokat) hoznak létre. A kosársejtek 

gátló neuronok, amelyeket a piramissejtek axonkollaterálisai serkentenek, tehát egy 

piramissejt kisülése gátolja a szomszédos piramissejteket. A piramissejtek képezik a 

stratum pyramidalét BC14. A neuronok csúcsa eléri a következő réteget, a stratum 

radiatumot BC15, míg a bázisuk a stratum orienst. Mindkét irányba kiterjed a 

piramissejtek sűrű dendritfája, és a hosszú csúcsdendrit elágazódásaival eléri a stratum 

lacunosumot BC16 és a stratum molecularét BC17.  
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1.2. Az ATP, mint szinaptikus jelátvivő anyag  
 

Az adenozin 5-trifoszfát (ATP) alapvető fontosságú nemcsak a sejten belül, mint 

energiatároló molekula, de az extracelluláris térben is, mint neuromodulátor, 

neurotranszmitter és növekedési faktor (Neary és mtsai 1996, Fredholm és mtsai 1996, 

Burnstock 1997, Ralevic és Burnstock 1988, Rathbone és mtsai 1999, Vizi és Sperlágh 

1999, Weight és mtsai 1999, Boeynaems és mtsai 2000, Vizi 2000).  

A sejten kívüli purinok potenciális forrásai az idegrendszerben a neuronok, glia 

sejtek, az endotélium és a vér. A sejten belüli ATP koncentrációk millimoláris (mM) 

tartományban vannak, míg a sejten kívüli ATP koncentrációk a felszabadulási és a 

lebontási folyamatok egyensúlyától függően nanomoláristól mikromoláris (nM-μM) 

tartományig becsülhetők (Agteresch és mtsai 1999, Schwiebert 2000).  

  

1.3. Az ATP felszabadulása 
 

Többféle, elméletileg létező és többé-kevésbé kísérletesen is igazolt folyamat 

van, amellyel adenin nukleotidok szabadulhatnak fel az extracelluláris térbe 

neuronokból és asztrocitákból: 1. Az ATP felszabadulhat exocitózissal a szinaptikus 

vezikulákból (pl. idegsejtek) vagy granulumokból (pl. nem idegsejtek), mindkét 

folyamat Ca2+- függő membrán/vezikula fúzióval közvetített (Gordon 1986, Schwiebert 

1999, Robertson és mtsai 2001, Coco és mtsai 2003) 2. Az ATP átjuthat az intakt 

sejtmembránon transzmembrán transzporttal is felhasználva a plazma membrán ATP 

transzportereket vagy csatornákat, olyanokat, mint a connexin hemicsatornák, melyek 

egyébként a gap junction alapelemeit alkotják (Cotrina és mtsai 2000), vagy az anion 

csatornákhoz kapcsolt ozmotikus transzporterek (Abdipranoto és mtsai 2003, Darby és 

mtsai 2003). Az ATP binding cassette (ABC) protein család tagjai, a P-glikoprotein és a 

cisztikus fibrózis membránon keresztüli vezetőképességet szabályozó protein (CFTR), 

ugyancsak összefüggésbe hozhatóak az ATP transzmembrán transzportjával. 

(Schwiebert 1999, Ballerini és mtsai 2002). 3. Az ATP elhagyhatja a sérült vagy 

haldokló sejteket a károsodott sejtmembránon keresztül is. 
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1.4. Az ATP és egyéb nukleotidok extracelluláris metabolizmusa 
 

 

3. ábra: Az ATP metabolizmusa 

 
3B: Posztszinaptikus membrán: Ektoenzimek felelősek az ATP és más nukleotidok 

gyors metabolizmusáért az extracelluláris térben. Egyik legfontosabb képviselőjük az 

ekto-ATP-difoszfohidroláz (ekto-ATPáz, ADPáz vagy apiráz néven is ismert), egy 

plazmamembránhoz kötött enzim, mely defoszforilálja az extracelluláris adenozin 5’-

trifoszfátot (ATP) és adenozin 5’-difoszfátot (ADP), adenozin 5-monofoszfáttá (AMP). 

Ezt az enzimet korábban CD39 néven azonosították, a B-limfocitákon található 

aktivációs marker alapján. Az ekto-ATPáz szelektív gátlószere az ARL67156, mely 

potenciálja az endogénen felszabadult és hozzáadott ATP hatását egyaránt. Az ekto-5-

nukleotidáz, mely egy glikozil foszfatidilinozitol csoporton keresztül kapcsolódik a 

sejtfelszínhez, az extracelluláris AMP-t alakítja adenozinná (Ado), gátlószere az α,β-
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metilén-adenozin difoszfát (AOPCP). Hisztokémiai tanulmányokban, glia sejtek és 

asztrociták plazmamembránjaihoz társult ekto-5-nukleotidázt mutattak ki, nagyrészt a 

szinaptikus végződéseknél, de szolúbilis citoszolikus 5-nukleotidázok is léteznek, 

melyek szerepet játszanak a szövetközti adenozin szint kialakításában, megnövekedett 

metabolikus aktivitás során. Az idegsejtek differenciálódása az 5’-nukleotidáz 

aktivitásától is függ, felvetvén, hogy az adenozin kialakulása a folyamatosan 

felszabadult nukleotidokból lényeges a neuronok túléléséhez. Az 5’-nukleotidáz a 

protein kináz C (PKC) enzim által foszforilálódik és aktiválódik. Patkány agyban 

iszkémia alatt megemelkedik az 5’-nukleotidáz aktivitás az aktivált asztrocitákban, ami 

növekvő mennyiségű adenozint juttat az extracelluláris térbe, ami a károsodott szövet 

neuroprotektív mechanizmusaként értelmezhető. Ismert, hogy az extracelluláris 

adenozin származhat az extracelluláris ciklikus AMP (cAMP) metabolizmusából is az 

ektociklikus AMP foszfodiészteráz közreműködésével. Továbbá megfigyelték, hogy 

azoknak a receptoroknak az ingerlése, amelyek stimulálják a ciklikus AMP 

akkumulációt (β-adrenerg vagy VIP receptorok), az extracelluláris adenozin szint 

növekedését váltották ki patkány kortikális idegsejt kultúrákban, mely gátolható volt a 

ciklikus AMP transzport, a ciklikus nukleotid foszfodiészteráz, vagy az 5-nukleotidáz 

gátlásával utalván arra, hogy az extracelluláris ciklikus AMP az adenozinnak egy 

forrása. 

Az ATP-n kívül jelátvivő molekulaként funkcionálnak a diadenozin 

polifoszfátok (ApnA) is, melyek számos idegvégződés szinaptikus vezikuláiban 

megtalálhatók. A P2 receptorok egy részét képesek aktiválni, és az extracelluláris térben 

bomlanak le. Kimutatták, hogy az idegszövetekben lebomlásukért az ektodiadenozin 

polifoszfatázok felelősek, ezek aktivitása azonban alacsonyabb, mint az ekto-ATP-

difoszforhidrolázoké.  

Emellett ismert, hogy az UDP és UTP, amelyek ugyancsak alkotóelemei a 

szinaptikus vezikuláknak, bizonyos P2Y receptorok szelektív agonistái. Az UTP az 

UDP-ből is kialakulhat az extracelluláris térben a nukleozid difoszfokinázok hatására, 

melyek a nukleozid trifoszfátok, γ-foszfát transzferjét katalizálják a nukleozid 

difoszfátokhoz pl. ATP+UDP→ADP+UTP.  

3C: citoszol: Az adenozin az extracelluláris térből gyorsan eliminálódik, részben a 

sejtekbe történő visszavétellel, majd az adenozin kináz AMP-vé történő átalakításával, 
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részben degradálódik inozinná az adenozin deamináz révén. Az adenozin deamináz 

főként citoszolikus, de előfordul sejtfelszíni ektoenzimként is. Az intracelluláris 

adenozin további citoplazmatikus forrása lehet az S-adenozil homocisztein (SAH), a 

SAH hidroláz enzimmel történő hidrolízise révén. Említésre méltó, hogy az 

intracelluláris adenozin mérése komplikált, mivel az intracelluláris adenozin több mint 

90%-a gyengén kötődhet ehhez az enzimhez. A SAH az S-adenozil-metionin (SAM)-

ból alakul ki, ami egy kofaktor a transzmetilációs reakciókban. Ugyanakkor a 

citoplazmatikus adenozin legnagyobb része nem innen, hanem a citoszolikus 5’-

nukleotidáz útvonalból származik, hipoxiás, iszkémiás vagy metabolikus stressz 

körülmények alatt. Az adenozin sejten belüli felhalmozódása ilyen körülmények között 

is vezethet az inozin szint növekedéséhez, az adenozin deaminációjának 

eredményeként, mivel a maximális adenozin kináz aktivitás sokkal alacsonyabb, mint a 

maximális deamináz aktivitás. Az intracelluláris adenozin ugyanakkor normoxiás 

szövetekben visszaépülhet a nukleotid készletbe, a citoszolikus adenozin kináz 

foszforilációjával. Ezzel egybevágóan megfigyelték, hogy az adenozin kináz vagy az 

adenozin deamináz gátlószerei, növelvén az adenozin koncentrációt, adenozinszerű 

hatásokat produkáltak laboratóriumi állatokban. Fontos tudni, hogy az adenozin és 

inozin koncentrációi az agy interstíciális folyadékában és más szövetekben 

megnövekednek, amikor az oxigén igény és ellátás egyensúlya felborul. A felszaporodó 

inozin tovább alakulhat hipoxantinná a nukleozid foszforiláz révén, míg a hipoxantin 

inozin-monofoszfáttá (IMP) hipoxantin–guanin foszforibozil transzferáz (HGPRT) 

enzimmel. A Lesch-Nyhan szindróma ezen enzim hiányára vezethető vissza. Az AMP 

kialakulhat IMP-ból is, egy amino csoport beillesztésével a C-6 karbonil oxigén helyére. 

A fel nem használt hipoxantin xantinná oxidálódik, ami tovább oxidálódik húgysavvá, 

xantin oxidázzal. Mindkét reakcióban a molekuláris oxigén az oxidáns, ami csökkenti a 

H2O2-t és más reaktív oxigén gyököket. A húgysav a purin degradáció végterméke és a 

vizeletbe szekretálódik. (Basic Neurochemistry: Molecular, Cellular and Medical 

Aspects, 2006. 303-306.) 
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1.5. P2 receptor altípusok és jelátvitel 

 
Az ATP hatásait az extracelluláris térben P2 receptorok közvetítik, amelyek 

ionotróp P2X (P2X1-7 ) és metabotróp P2Y (P2Y1,2,4,6,11,12,13,14) családokra oszthatók. 

(Chambers és mtsai 2000, North 2002, von Kugelgen és Wetter 2000). 

 

4. ábra: P2X receptor szerkezete 

 

A P2X ionotróp receptorok különböző alegységek homo- vagy heterooligomerjeiként 

funkcionálnak, melyek nem szelektív kation csatornákat hoznak létre, és ezen 

alegységek különböző kombinációi legalább 18 funkcionálisan eltérő fenotípust 

eredményeznek (Torres és mtsai 1999). Közülük a homomer P2X1-7 (North 2002) és a 

heterooligomer P2X1/2 (Brown és mtsai 2002), P2X1/4 (Nicke és mtsai 2005), P2X1/5  

(Torres és mtsai 1998), P2X2/3 (Lewis és mtsai 1995), P2X2/6 (King és mtsai 2000), 

P2X4/6 (Le és mtsai 1998) alegység kombinációkat jellemezték eddig farmakológiailag, 

rekombináns rendszerekben. A P2X receptor alegységek két transzmembránt átívelő 

régióból, 10 hasonló elhelyezkedésű ciszteint, és glikozilációs oldalakat hordozó sejten 

kívüli hurokból, és sejten belüli N és C végződésekből állnak (4. ábra). A sejten kívüli 

hurok tartalmazza az ATP kötőhelyet, valamint az antagonisták és modulátorok kötődési 

helyeit. A C terminális régió fontos szerepeket tölt be pl. a deszenzitizáció sebességének 

meghatározásában (Khakh és mtsai 1999). A P2X receptorok kationokra permeábilis 
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nem szelektív ioncsatornák, melyek aktivációja, sejten belüli Ca2+- ion koncentráció 

növekedését, és sejtmembrán depolarizációt eredményez (Ralevic és Burnstock 1998). 

Sejt szinten, P2X receptor alegységek megtalálhatóak idegsejtek szómáiban, 

dendritjeiben és idegvégződésekben. A P2X receptorok számos idegi válasz 

közvetítésében vesznek részt az agyban és a periférián (Illés és mtsai 1996), beleértve a 

szinaptikus transzmissziót pl. patkány mediális habenula nukleuszban (Edwards és 

mtsai 1992), patkány gerincvelő hátsó szarvában (Bardoni és mtsai 1997), a locus 

coeruleusban (Nieber és mtsai 1997), a szimpatikus ganglionokban (Silinsky és mtsai 

1992, Evans és mtsai 1992, Cloues és mtsai 1993, Nakazawa és Inoue 1993, Nakazawa 

1994), valamint az enterikus neuronokban (Galligan és Bertrand 1994). 

 

5. ábra: P2Y receptor szerkezete 
 

A P2Y metabotróp receptoroknak 7 transzmembrán régiójuk van, sejten kívüli N- 

végződésük, és sejten belüli C-végződésük Gq/11, Gs és Gi fehérjékhez kapcsolt (5. 

ábra). Míg a P2Y1,11,12,13 receptorok adenin nukleotidokra szelektívek (Webb és mtsai 

1993, Communi és mtsai 1999, 2001, von Kügelgen és Wetter 2000, Hollopeter és 

mtsai 2001), addig a humán  P2Y4 (Chang és mtsai 1995) és P2Y6 receptorok 

(Communi és mtsai 1996) pirimidin nukleotidokra aktiválódnak, viszont a P2Y2 

receptor egyforma aktivitással válaszol purin és pirimidin trifoszfátokra, ATP-re és 

UTP-re (Lustig és mtsai 1993). E receptor család legutóbb azonosított tagját, azt a G-
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proteinhez kapcsolt receptort, amely UDP-glükózra és más cukor-nukleotidokra 

válaszol, P2Y14 R-nak nevezték el (Abbrachio és mtsai 2003). A P2Y1, 2, 4, 6, 11 R-ok a 

Gq/11 protein családhoz kapcsolódnak és aktiválják a PLC-t, így inozitol-(1,4,5)-

trifoszfát (IP3) és diacilglicerol (DAG) képződése révén Ca2+- ion mobilizációt idéznek 

elő az intracelluláris raktárakból (von Kügelgen és Wetter 2000). A P2Y11 receptor ezen 

felül Gs-közvetített adenilát ciklázt (AC) is aktivál, ugyanakkor a P2Y12, 13, 14 

receptorok a Gi- közvetített AC gátlását közvetítik. Emellett a P2Y receptorok 

aktiválhatják a foszfolipáz A2-t (PLA2) és D-t (PLD), a MAPK-t, tirozin kinázt és 

szerin-treonin kinázt (AKT) is (von Kügelgen és Wetter 2000, Abbracchio és mtsai 

2003, Volonté és mtsai 2003, Burnstock 2004a).  

1.6. Az ATP, mint a neurotranszmitter felszabadulás (noradrenalin, glutamát, 
GABA) modulátora  
 

Vizsgálataink kezdetén még kevésbé volt ismert a központi idegrendszerben a 

noradrenalin (NA) felszabadulás preszinaptikus P2 receptorok által közvetített 

szabályozása. A perifériás katekolaminerg idegvégződések preszinaptikus auto-és 

heteroceptorok széles skáláját fejezik ki, beleértve a metabotróp α2-adrenerg, A1-

adenozin és a P2Y-nukleotid receptorokat, amelyek kotranszmittereik által a 

noradrenalin felszabadulás negatív feedback modulációs helyeiként működnek (Boehm 

és Kubista 2002). Korábbi vizsgálatainkban (Sperlágh és mtsai 2000) és másokéban 

(Boehm 1999, Queiroz és mtsai 2003) igazolódott, hogy a szimpatikus 

idegvégződésekből kiáramló NA felszabadulását serkentő, ionotróp P2XR-ok 

szabályozzák. Fontos megjegyezni, hogy ezeknek a receptoroknak a farmakológiai 

fenotípusa azonban fajonként, a szimpatikus idegrendszer jelátviteli helyei szerint, és 

még az egyes idegsejteken belüli lokalizáció szerint (sejttest/idegvégződés) is 

különbözik, így pl. patkány szimpatikus idegsejt kultúrában alpha, béta-metilén ATP 

(α,βMeATP)-érzéketlen P2X2-szerű receptort azonosítottak (Boehm 1999). Ellenben 

munkacsoportunk korábbi vizsgálataiban azt találta, hogy az α,βMeATP stimulálja a 

NA kiáramlást, tengerimalac jobb szívpitvarban, és a résztvevő receptor farmakológiai 

profilja hasonló volt a P2X3 vagy P2X2/P2X3 receptorokéhoz (Sperlágh és mtsai 2000), 

melyeknek mRNS-e kifejeződik a szimpatikus ganglionokban. A közelmúltban patkány 

vas deferensben is jellemezték a NA kiáramlás szabályozását, és a P2X1, P2X3 vagy 

 18



P2X2/P2X3 receptorokat azonosították a hatás közvetítésében (Querioz és mtsai 2003). 

A fajok közötti különbségeket illusztrálja viszont, hogy egér szimpatikus idegsejt 

kultúrában az idegvégződéseken nem láttak kifejeződni serkentő nukleotid-érzékeny 

receptort (Norenberg és mtsai 2001). Hasonlóképpen, a különféle P2XR alegységek 

mRNS expressziója is eltér fajonként és ugyanabban a fajban szinaptikus 

ganglionokként is különbözik (Dunn és mtsai 2001). Az agyban a locus coeruleusban 

lévő, többek között a hippokampusz noradrenerg innervációját is biztosító neuronok 

expresszálják az ATP-érzékeny P2X-és P2Y-szerű receptorokat, melyek aktivációja 

serkenti a spontán akciós potenciálok kisülését (Frohlich és mtsai 1996). Az 

agyszeletekből történő NA kiáramlást a hippokampuszban gátló A1R-ok (Jonzon és 

Fredholm 1984) és P2Y-szerű receptorok (Koch és mtsai 1997) szabályozzák.  

Azonkívül, több tanulmányban is alátámasztották, hogy a P2X receptorok 

aktivációja glutamát felszabadulást váltott ki  agytörzsben (Jin és mtsai 2004, Kato és 

mtsai 2001, Khakh és mtsai 1998, Shigetomi és Kato 2004), hippokampuszban 

(Rodrigues és mtsai 2005, Sperlágh és mtsai 2002, Khakh és mtsai 2003, Fellin és mtsai 

2006, Inoue és mtsai 1992) és kortikális szinaptoszómákban (Patti és mtsai 2006), mely 

hatásokért a P2X1 (Rodrigues és mtsai 2005), P2X2 (Khakh és mtsai 2003), P2X3, 

P2X2/3 (Rodrigues és mtsai 2005, Kato és mtsai 2001) és P2X7 (Sperlágh és mtsai 2002, 

Shigetomi és Kato 2004, Fellin és mtsai 2006, Patti és mtsai 2006) receptor altípusokat 

tették felelőssé. A P2X2 receptor altípusok szerepét, KO egerek alkalmazásával is 

megerősítették (Khakh és mtsai 2009). Továbbá többen is kimutatták, hogy a P2XR-ok 

aktivációja növelte a gerincvelő II. (Nakatsuka és mtsai 2003, Nakatsuka és Gu 2001, 

Gu és MacDermott 1997, Li és Perl 1995, Li és mtsai 1998) és V. (Nakatsuka és mtsai 

2003) rétegében végződő primer afferens rostokból történő glutamát felszabadulást, a 

P2X3, P2X1/5 és P2X4/6 receptorokon keresztül. Emellett a P2Y receptorokról is 

megfigyelték, hogy serkentették a glutamát felszabadulást a központi idegrendszerben: 

az UDP és az UTP növelték a preszinaptikus glutamát felszabadulás valószínűségét, és 

nem-Hebbian típusú LTP-t váltottak ki medialis habenula nucleusban P2Y4 

receptorokon keresztül (Price és mtsai 2003), valamint a P2Y1R-ok aktivációja 

vezikuláris glutamát felszabadulást idézett elő asztrocitákból (Domercq és mtsai 2006) 

és Schwann sejtkultúrákból (Jeftinija 1998). Más kutatások ugyanakkor arra az 

eredményre jutottak, hogy az ATP és a metabolikusan stabil analógja az ATP-γ-S 
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gátolta a depolarizáció által kiváltott glutamát felszabadulást patkány agyszeletekben 

(Bennett és mtsai 2000), és a glutamáterg EPSP-okat hippokampális CA1 

szinapszisokban (Mendoza-Fernandez és mtsai 2000), egy pertussis toxinra és teofillin 

származékokra is érzékeny, feltehetőleg P2YR-on keresztül. Azonban az ATP 

hidrolízise igen gyors hippokampusz szeletekben (Cunha és mtsai 1998, Dunwiddie és 

mtsai 1997) és A1 receptor KO egerek hippokampuszában elmaradt ugyanez a hatás 

(Masino és mtsai 2002), ami megkérdőjelezi a P2Y receptorok részvételét. Másrészről 

viszont neurokémiai vizsgálatokban kimutatták, hogy a hippokampális piramissejtek 

kifejeznek P2Y1, P2Y2 és P2Y4 receptorokat, melyek aktivációja gátolta a glutamát 

felszabadulást (Rodrigues és mtsai 2005). Emellett a P2Y receptorok aktivációja 

blokkolta az N-típusú Ca2+- csatornákat hátsó szarv ganglion sejtekben (Borvendég és 

mtsai 2003), mely hatás csökkenthette a glutamát felszabadulást a gerinvelő hátsó szarv 

végződéseiből, így részben ellensúlyozhatta az ATP algogen hatását (Illés és Gerevich 

2004, Gerevich és mtsai 2004). Ezt a felvetést alátámasztották azon megfigyelések is, 

melyek szerint a P2Y1/12/13 receptor agonista ADP-β-S gátolta a poliszinaptikus, de nem 

a monoszinaptikus serkentő posztszinaptikus potenciálokat (EPSPs) félbevágott 

gerincvelő szeletekben, és antinociceptív potenciált mutatott a tail flick tesztben 

(Gerevich és mtsai 2004). Érdekes megfigyelés, hogy hippokampális asztrocita kultúrák 

mechanikai stimulációja Ca2+ - hullámokat generált, melyek ATP felszabadítás révén 

aktiválva a P2R-okat csökkentették a neuronok közötti serkentő szinaptikus jelátvitelt. 

Ebben a glia-vezérelt szinaptikus depresszióban részben az ATP önmaga a P2YR-okon 

keresztül, részben az adenozin az A1 receptorokon át hatva vett részt (Koizumi és mtsai 

2003). Hasonló mechanizmust figyeltek meg ép hippokampusz szeletekben, ahol az 

idegsejtekből és asztrocitákból felszabadult ATP a P2Y1 receptorokon keresztül hatva 

serkentette az interneuronokat, növekedett szinaptikus gátlást eredményezve, intakt 

hippokampális neuronhálózaton belül (Bowser és Khakh 2004).  

Továbbá a GABA felszabadulás szabályozásáról megjelent adat, hogy az ATP 

vagy P1, P5-di (adenozin-5’) pentafoszfát (Ap5A) növelte a szinaptoszómán belüli Ca2+ 

szintet és GABA felszabadulást váltott ki középagyi GABAerg szinaptoszómákban 

P2X3 és egy dinukleotid receptoron keresztül (Gomez-Villafuertes és mtsai 2001). 

Mindemellett a P2XR-ok szerepét a GABA felszabadulás szabályozásában, több 

tanulmányban is leírták pl. gerincvelőben (Hugel és Schlichter 2000), kortikális 
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(Wirkner és mtsai 2005) és hippokampális (Inoue és mtsai 1999) sejtkultúrákban, 

valamint az agytörzsben is, ahol a serkentő és gátló szinaptikus jelátvitelt serkentette a 

P2X3 és P2X1 receptorok külön-külön aktivációja (Watano és mtsai 2004). 

Munkacsoportunk korábbi vizsgálataiból ismert, hogy a P2X7R aktiváció közvetlenül 

glutamátot, majd ennek következményeként GABA-t is felszabadított hippokampuszból, 

nem-NMDA típusú glutamát receptorokon keresztül, mely hatást, a Na+- függő GABA 

transzporterek megfordulása közvetítette (Sperlágh és mtsai 2002). Emellett a P2XR-ok 

szerepét felvetették a tengeri malac hippokampusz szeletekből, hipoxiás/hipoglikémiás 

stimulusra mért TTX szenzitív, GABA felszabadulás kiváltásában is (Aihara és mtsai 

2002). Ráadásul a P2X7R-ok aktivációja GABA felszabadulást váltott ki RBA asztrocita 

kultúrából is, ebben az esetben azonban a HCO3
-/CI- - exchanger részvételével (Wang 

és mtsai 2002). Más vizsgálatok ugyanakkor nem találtak bizonyítékokat arra 

vonatkozólag, hogy a P2R-ok közvetlenül szerepet játszanának a GABA felszabadulás 

serkentésében hippokampális idegvégződésekben (Cunha és Ribeiro 2000). Végül 

kimutatták, hogy a hippokampális interneuronok somáján/dendritjén lévő P2Y1 

receptorok aktivációja növelte a gátló posztszinaptikus áramok (IPSCs) frekvenciáját, 

vagyis fokozta a GABA felszabadulást akut hippokampális szeletekben (Kawamura és 

mtsai 2004). 

Érdemes megemlíteni, hogy a P2XR aktiváció a GABA mellett egy más gátló 

neurotranszmitter, a glicin felszabadulását is növelte a hátsó szarvban (Rhee és mtsai 

2000) és agytörzs trigeminális nucleusban (Wang és mtsai 2001). 

1.7. A P2X7R szerkezete  
 

A P2X7 receptor a P2X receptorok alcsaládjába tartozik, mely szerkezetileg 

rokonságban áll a 2 transzmembrán doménnel rendelkező ioncsatornák különböző 

családjával. A P2X7 receptort patkány agy könyvtárból (superior cervical ganglion és 

medial habenula) klónozták (Surprenant és mtsai 1996), 595 aminosav hosszú, karboxil 

végződése hosszabb (239 aminosav), mint a P2XR család többi tagjáé (27-129 

aminosav) (North 2002). A karboxi terminális közelében fedezték fel a 

lipopolyszaccharid (LPS) kötőhelyet (Denlinger és mtsai 2001, 2003), illetve gén 

polimorfizmus tanulmányokban kimutatták, hogy ezen a région belül, az 551-581 

aminosavak között található a receptor trafficking domén (Wiley és mtsai 2003), ami 
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a P2X7R sejtfelszíni expressziójához szükséges (Smart és mtsai 2003). Ezzel 

ellentétben, az ATP kötőhely feltehetően az antiparalel 6-szálas béta-lemezben 

helyezkedik el (Freist és mtsai 1998), közel a receptor extracelluláris doménjének 

ciszteinben gazdag régiójához (Worthington és mtsai 2002, Gu és mtsai 2004.), az M1 

és M2 transzmembrán régiók között, hasonlóan a többi P2X receptor alegységekhez. 

A P2X7 receptor a P2X receptorok közül a lassan deszenzitizáló receptorok közé 

sorolható (North 2002), és azonos azzal a receptorral, amit korábban P2Z, vagy 

„sejthalál receptorként” ismertek (Surprenant és mtsai 1996, Collo és mtsai 1997). 

Sokáig úgy gondolták, hogy ez a receptor csak homooligomerként működik (Torres és 

mtsai 1999), de a legújabb kutatások heterooligomerizációját is leírták P2X4 

receptorokkal (Guo és mtsai 2007).  

1.8. A P2X7R farmakológiája 
 

A P2X7R-on agonistaként hat több endogén nukleotid és szintetikus analógjai, 

melyek között a következő hatáserősségi sorrend állítható fel: BzATP>>ATP>2-

Methylthio-ATP>ATP-γ-S>>ADP. Ezek a ligandok a P2X receptor család egyéb 

tagjain is aktívak, de egyedül a P2X7 receptorra, valamint a P2X1 receptorra jellemző 

az, hogy a BzATP sokkal hatásosabb az ATP-nél (Bianchi és mtsai 1999). A kétértékű 

kationok közül a Ca2+, a Mg2+, a Zn2+, a Cu2+- ionok és az alacsony pH gátolja a 

receptor-ioncsatorna komplexen keresztüli ionáramlást és kiemelendő, hogy az ismert 

P2X receptorok közül csak a P2X7R-ra van gátló hatása a Zn2+- ionnak (Cockcroft és 

Gomperts 1980).  

A P2X7R-on antagonista hatással bír a csatorna blokkolók közül a DIDS és 

származékai, a poliszulfonált festékek közül a suramin és származéka, az NF279, 

valamint a Brilliant Blue G (BBG), melyek közül elsősorban az utóbbi emelhető ki, 

mely egy hatékony, szelektív nem-kompetitív antagonista (szelektív koncentráció 

patkányban 100 nM, egérben 1μM). Emellett más poliszulfonált festékek, mint Chicago 

Sky Blue vagy Cibacron Brilliant Red is viszonylag hatékony, de nem szelektív 

P2X7R antagonisták (Hibell és mtsai 2001). Egy másik szelektív P2X7R antagonista a 

periodate-oxidized ATP (oxiATP), ami irreverzibilis antagonista (Murgia és mtsai 

1993), s amelyet korábban széles körben alkalmaztak a P2X7R közvetített hatások 

azonosítására, különösen immunrendszerben (Beigi és mtsai 2003, Di Virgilio 2003). 
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Az oxiATP ugyanakkor önmagában, magas mikromoláris koncentrációban adva 

citotoxikus hatással bír kisagyi szemcsesejtekben (Craighead és mtsai 2001) és 

makrofágokban (Sperlágh publikálatlan megfigyelés) is, így alkalmazása körültekintést 

igényel. Hasznos lehet még a P2X7R farmakológiai azonosítására a KN-62 nevű 

antagonista is, amiről ismert, hogy egyben CAM-kináz-II gátló is, és szelektív a humán 

P2X7R-ra, patkány receptoron viszont nem hat (Gargett és Wiley 1997). A kereskedelmi 

forgalomban levő ligandok közül érdemes ezeken kívül még megemlíteni a 

calmidazoliumot, ami egy olyan P2X7R antagonista, amely szelektíven képes 

befolyásolni a receptor csatorna nyitását és az azt követő pórus tágulatot (Virginio és 

mtsai 1997).  

A gyógyszerfejlesztés P2X7R iránti növekvő érdeklődését jelzi, hogy a 

közelmúltban számos gyógyszergyár molekula könyvtárában sikerült kis molekulasúlyú 

P2X7R-on antagonistaként ható szerkezeti variánsokat találni, melyek kiindulópontként 

szolgálhatnak a P2X7 receptoron ható gyógyszerek kifejlesztéséhez. Ilyenek pl. az 

AstraZeneca vegyület könyvtárában talált ciklikus imidek, amelyek humán pre-

monocita (THP-1) sejtvonalban gátolják a Bz-ATP által kiváltott, P2X7R-on keresztül 

közvetített ethidium bromide felvételt (Alcaraz és mtsai 2003). Továbbá az AstraZeneca 

(Caffrey és mtsai 2004, Evans és mtsai 2006, Rhonan és mtsai 2006, Cladingboel és 

mtsai 2005) mellett a Pfizer (Duplantier és mtsai 2003) is számos adamantyl tartalmú 

benzamidot fejleszt szelektív és orálisan aktív P2X7R gátlóként, míg az Aventis 

(Merriman és mtsai 2005) diarylimidazolinokkal próbálkozik hasonló céllal. Az 

Abbott laboratóriumokban kifejlesztett 1-benzyl-5-phenyltetrazolok meg tudják 

különböztetni a P2X7R-nak három különböző hatását: a Ca2+ - ion beáramlást patkány 

vagy humán receptoron, a YO-PRO-1 felvételt és az IL-1béta felszabadulást humán 

receptoron (Nelson és mtsai 2006, Carroll és mtsai 2007). Azonkívül az Abbott fejleszti 

a P2X7R-on aktív acilhidrazidokat (Nelson és mtsai 2006), cianoamidineket és 

cianoguanidineket is (Perez-Medrano és mtsai 2009), melyek közül két új, szelektív és 

kompetitív P2X7R antagonistát már alkalmaztak: a 3-(5-(2,3-dichlorophenyl)-1H-

tetrazol-1-yl) methyl pyridint, ami A-438079 néven vált ismertté (in vivo: McGaraughty 

és mtsai 2007, in vitro: Alloisio és mtsai 2008), valamint az N-(1-{[(cyanoimino) (5-

quinolinylamino) methyl] amino}- 2,2-dimethylpropyl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl) 

acetamidot, ami A-740003 néven fut (Honore és mtsai 2006). 
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A P2X7 receptorra specifikus antagonistákon kívül olyan vegyületek is vannak, 

amelyeknek a P2X7 receptor gátlásán kívül egyéb hatásai is jól ismertek. Ilyen pl. a 

chelerythrine, ami a benzophenanthridine alkaloidok egyik tagja, és ami gátolja a 

PKC, alanin aminotranszferáz (ALT) és Na+/K+ ATPáz aktivitást, de emellett 10µM-

ban nem-kompetitíven szintén gátolja a BzATP által kiváltott, P2X7R által közvetített 

86Rb+ kiáramlást is humán B-limfocitákban (Shemon és mtsai 2004). További 

érdekességként említhetők a gap-junction csatornablokkolók, mint a flufenamic acid 

(Hibell és mtsai 2001), carbenoxolone (Michel és mtsai 1999) és a mefloquine (Hibell 

és mtsai 2000), amelyek gátolják a BzATP által indukált Ca2+ - ion beáramlást és YO-

PRO-1 felvételt 1321N1 asztrocitóma sejtekben stabilan expresszált patkány P2X7R-on 

keresztül (Suadicani és mtsai 2006). Emellett, a vanádium oxidok polimerének egy 

típusa, a decavanadate, is egy kompetitív, gyors hatású, P2X7R antagonista (Michel és 

mtsai 2006). A 17-β-estradiolról szintén megállapították, hogy gátolja a humán P2X7R 

agonista által kiváltott áramokat (Cario-Toumaniantz és mtsai 1998), míg a polimyxin 

B, amely egy LPS neutralizáló hatásairól jól ismert antibiotikum, szinergista hatásokat 

mutatott ATP-al együtt alkalmazva, a P2X7R mediált Ca2+ - ion beáramlás, ethidium 

bromide felvétel, és laktát dehidrogenáz felszabadulás vonatkozásában (Ferrari és mtsai 

2004).  

1.9. A P2X7R aktivációja 
 

A P2X7R rövid ideig tartó aktivációja nem szelektív kation beáramlást 

eredményez, míg hosszabb vagy ismételt kezelésre egy pórus nyitódását is képes 

közvetíteni, melynek áteresztőképessége akár 800 Da is lehet. A pórus (pannexin-1: 

Pellegrin és Surprenant, 2006) kialakítás molekuláris mechanizmusa valószínűleg 

magában foglalja a P2X7 receptor alegységek aggregációját a karboxil végződés által 

közvetített protein-protein kölcsönhatás folyamatán keresztül (Surprenant és mtsai 

1996), pl. Rho (GTPáz)→ PLD→ ROCKs (Rho effektor kinázok)→ membrán blebbing 

(el-Moatassim és Dubyak 1992, Verhoef és mtsai. 2003), valamint a citoszkeletális 

membrán átszerveződésében résztvevő proteinek, mint integrin-β2, laminin-α3, α-

actinin, supervillin, β-actin és enzimek, mint RPTPβ (receptor-tirozin-foszfatáz-béta), 

PI4K (foszfatidilinozitol 4 kináz), MAGuk (membrán-asszociált guanilát kináz) 

defoszforilációja (Kim és mtsai 2001, 6. ábra). A pórus nyílása a citoplazmatikus 
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tartalom lízisét okozza, ami a sejten belüli ionok és alacsony molekulatömegű 

metabolitok kiürítéséhez vezet. Így nem meglepő, hogy az ATP-nek kifejezett 

citotoxikus hatása van. Az ATP mind apoptózist (Zanovello és mtsai 1990, Molloy és 

mtsai 1994, Chvatchko és mtsai 1996) és nekrózist (Murgia és mtsai 1992) is 

előidézhet, és úgy tűnik, hogy ezeket a sejthalált okozó válaszokat főként a P2X7 

receptorok közvetítik.  

 

 

6. ábra: A P2X7 receptor kölcsönhatása  

Kim és mtsai 2001. EMBO J, 20 (22) 6354. 
 

1.10. A P2X7R expressziója 
 

A P2X7 receptorok széles körben expresszálódnak az agyban, a gerincvelőben, a 

harántcsíkolt izomban, a tüdőben, a placentában, a thymuszban és a lépben (Surprenant 

és mtsai 1996, Rassendren és mtsai 1997, Collo és mtsai 1997). Az érzékenyebb RT-

PCR módszerrel mi és mások erős P2X7R mRNS expressziót figyeltünk meg patkány 

cortexben, hippokampuszban (Sperlágh és mtsai 2003), nucleus accumbensben 

(Franke és mtsai 2001), gerincvelőben (Deuchars és mtsai 2001), valamint humán 

agyban (Cheewatrakoolpong és mtsai 2005). Továbbá P2X7R-t kódoló mRNS 

expresszióját igazolták asztrocita (Duan és mtsai 2003) és mikroglia sejtekben (Collo 

és mtsai 1997), valamint a periférián lévő szimpatikus neuronokon (Allgaier és mtsai 

2004), hátsó gyöki ganglion idegsejtekben (Kobayashi és mtsai 2005), illetve 

centrális neuronokban pl. retina ganglion sejtekben (Brandle és mtsai 1998) és kisagyi 
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szemcsesejtekben (Hervas és mtsai 2003). Mindemellett P2X7 receptorra specifikus 

immunreaktivitást írtak le patkány gerincvelő serkentő idegvégződésein (Deuchars és 

mtsai 2001, Atkinson és mtsai 2002, Deng és Fyffe 2004, Wang és mtsai 2004), a 

medulla oblongatában (Deuchars és mtsai 2001, Atkinson és mtsai 2002), a kisagyban, 

a striatumban, a talamuszban, az amygdalában (Atkinson és mtsai 2002, Hervas és 

mtsai 2005), valamint patkány (Armstrong és mtsai 2002, Sperlágh és mtsai 2002, 

Atkinson és mtsai 2002) és mongol ugróegér hippokampuszában is (Kang és mtsai 

2004). Azonkívül ko-lokalizációs vizsgálatokban a P2X7R immunreaktivitás együtt 

jelent meg a vezikuláris glutamát transzporterek (VGLUT1,2) immunreaktivitásával, 

valamint a vezikuláris GABA transzporterrel (VGAT) és a vezikuláris acetilkolin 

transzporterrel (VAChT) is az agy és a gerincvelő számos területein (Atkinson és mtsai 

2004). Továbbá P2X7R immunreaktivitást találtak motoros idegvégződéseken 

(Deuchars és mtsai 2001, Deng és Fyffe 2004, Moores és mtsai 2005), szimpatikus 

(Allgaier és mtsai 2004) és enterikus idegsejteken (Hu és mtsai 2001, Vanderwinden 

és mtsai 2003), hátsó szarv ganglion idegsejtekben (Ruan és mtsai 2005), patkány 

hátsó végtag szenzoros idegrostjain (Dell’ Antonio és mtsai 2002a), patkány (Kaneda 

és mtsai 2004, Puthussery és Fletcher 2004), egér (Franke és mtsai 2005) és majom 

(Ishii és mtsai 2003) retina ganglion sejteken, valamint tengeri malac cochlea külső 

hallósejtjein is (Szűcs és mtsai 2004). 

1.11. A P2X7R funkciója a központi idegrendszerben 
 

A P2X7 receptorok számos idegsejt működés szabályozásában részt vesznek, 

ezek közé tartozik a neurotranszmitter felszabadulás, mikroglia, asztroglia aktiváció. 

Szerepüket felvetették emellett központi idegrendszeri betegségekben (iszkémia, 

Alzheimer-kór, gerincvelő sérülés, neuropátiás fájdalom), mint potenciális terápiás 

célpontok, azonban a centrális P2X7 receptorok működése még mindig nem teljesen 

felderített. 

Több tanulmányban igazolták a P2X7 receptor szerepét a neurotranszmitter 

felszabadulás szabályozásában: a P2X7-szerű receptorok aktivációja Ca2+- ion 

beáramlást idézett elő pl. kortikális szinaptoszómákban (Lundy és mtsai 2002) és izolált 

középagyi szinaptikus végződésekben (Miras-Portugal és mtsai 2003), valamint 

glutamát, majd következményes GABA kiáramlást váltott ki patkány hippokampuszban 
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(Sperlágh és mtsai 2002), míg a CA3 régió moharost szinapszisaiban csökkentette a 

szinaptikus jelátvitelt (Armstrong és mtsai 2002). A P2X7 receptor immunreaktivitás a 

hippokampusz dentate gyrus, CA1 és CA3 régióinak a serkentő idegvégződéseit jelölte 

meg, melyek aktivációja szabályozza, a serkentő idegvégződésekből, valamint azok 

interneuron célpontjaiból felszabaduló glutamát és GABA kiáramlást (Sperlágh és mtsai 

2002). In situ hibridizációval azt is kimutatták, hogy a P2X7 receptort kódoló mRNS 

jelen volt a hippokampusz sejttest rétegeiben lévő idegsejtekben és a P2X7R 

immunreaktivitás elektronmikroszkópos analízise igazolta, hogy ez a jelölés a P2X7 

receptor preszinaptikus elhelyezkedésének volt köszönhető. Így kimutatták, hogy míg 

az mRNS jelen volt az egyes neuronok szomatikus citoplazmájában, addig a receptor 

protein nem illeszkedett be a membránba a sejttestekben vagy dendritekben (Sperlágh 

és mtsai 2002). További munkák arról számoltak be, hogy a P2X7R agonista BzATP 

depolarizálta és fokozta a gerinvelő glutamáterg neuronjainak tüzelését, valamint egy 

specifikusan a vezikulákban akkumulálódó festék kiürülését, vagyis vezikuláris 

exocitózist okozott az egér neuromuszkuláris junkció idegvégződéseiben (Deuchars és 

mtsai 2001). Ezek a hatások érzékenyek voltak a P2X7R antagonista BBG és oxiATP 

kezelésre, ami arra utal, hogy a P2X7R-ok az idegrendszerben preszinaptikusan 

fokozzák a transzmitter felszabadulást (Deuchars és mtsai 2001). Hasonló eredményt 

kaptak a hippokampuszban a GABA felszabadulás vonatkozásában: részletes 

farmakológiai analízist végeztek, amely mind az agonista hatékonysági sorrend, az 

antagonista érzékenység és a Mg2+- ion hiányának potencírozó szerepére alapozva 

egyértelműen a P2X7R-ok részvételére utalt (Sperlágh és mtsai 2002). Mindezen 

adatokkal ellentétben ugyanakkor Armstrong és mtsai. (2002) azt találták, hogy a 

BzATP a moharost EPSCk-nek a hosszan tartó depresszióját váltotta ki, amely a 

glutamát felszabadulás gátlásával, nem pedig a serkentésével egyeztethető össze. A 

BzATP gátló hatása is érzékeny volt az oxiATP kezelésre, de nem a PPADS-ra, a 

szelektív P2X7R antagonista BBG-t pedig nem vizsgálták. Később Kukley és mtsai. 

(2004) kimutatták, hogy a BzATP indukált moharost jelátvitel csökkenés fennmaradt a 

P2X7R -/- KO egerekben, amit A1 adenozin receptor antagonisták gátoltak, jelezvén, 

hogy a BzATP ezen hatása a Bz-adenozinnak és az adenozin receptorok aktivációjának 

volt köszönhető (Kukley és mtsai 2004). Így úgy tűnik, hogy a P2X7R-oknak a 

hippokampuszban mégis a transzmitter felszabadulás serkentése, mint a gátlása az igazi 
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funkciója (Sperlágh és mtsai 2002). Ennek nem mond ellent az sem, hogy alacsony 

koncentráció tartományban nem találtak bizonyítékokat a P2X7 receptorok szerepére a 

BzATP által kiváltott glutamát felszabadulás serkentésére izolált hippokampusz 

idegvégződésekben (Rodrigues és mtsai 2005), mivel ebben az esetben minden 

bizonnyal a hippokampusz idegvégződésein expresszálódó egyéb P2X receptorok, mint 

pl. a P2X1R vagy a P2X3R közvetítik a hatást. A P2X7R aktiválása ugyanakkor 

asztrocita kultúrából is felszabadított glutamátot (Duan és mtsai 2003) és GABA-t 

(Wang és mtsai 2002), így glia sejtek is közreműködhetnek a P2X7R közvetített 

transzmitter felszabadulásban és a P2X7R-ok ezáltal részt vehetnek a neuron és glia 

sejtek közötti jelátvitelben. Míg az ATP által kiváltott tríciált GABA felszabadulás az 

agyszeletekből Na+- ion függő, tetrodotoxin (TTX) és GABA felvétel gátló nipekotin 

savra érzékeny volt (Sperlágh és mtsai 2002), addig az asztrocita kultúrából ATP által 

kiváltott tríciált GABA felszabadulás Na+- ion független, nipekotin savra érzéketlen és 

valószínűleg Cl-/HCO3
- exchanger közvetítettnek bizonyult (Wang és mtsai 2002). A 

P2X7R alegységek részvételét farmakológiailag, különböző P2X7R specifikus agonisták 

és antagonisták alkalmazásával azonosították ezekben a vizsgálatokban. Figyelembe 

véve a különböző P2XR alegységek átfedő ligandkötő profilját (North 2002) és a még 

meg nem határozott farmakológiai profillal rendelkező P2XR csoportosulások 

potenciális meglétét, még a legalaposabb farmakológiai elemzéssel sem zárhatjuk ki 

más P2XR-ok szerepét ezekben a hatásokban. Elektrofiziológiai adatok az agy más 

területeiről és a perifériáról is alátámasztják azt a feltevést, hogy a P2X7R aktiváció 

preszinaptikusan serkenti a neurotranszmissziót. A1-adenozin receptor antagonisták 

jelenlétében a BzATP növelte az EPSC amplitúdókat preszinaptikus módon az 

agytörzsben (Ireland és mtsai 2004). Ezt a hatást gátolta nanomoláris koncentrációban a 

BBG, jelezvén, hogy a P2X7 receptorok közvetlenül váltanak ki transzmitter 

felszabadulást ennek az agyterületnek a serkentő idegvégződéseiből (Ireland és mtsai 

2004). Érdekes módon azonban a BzATP nem változtatta meg az EPSC frekvenciát, az 

akciós potenciált gátló TTX jelenlétében, igazolván, hogy a glutamát felszabadulás 

serkentéséért felelős mechanizmus a preszinaptikus idegvégződések küszöb alatti 

depolarizációja lehetett, mely növelte a preszinaptikus membrán ingerlékenységét, és 

kevésbé a receptor-ioncsatorna komplexen keresztüli közvetlen Ca2+- ion beáramlás. 

Továbbá a BzATP és az ATP is, oxiATP és BBG érzékeny módon kiváltotta a 
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gerincvelő idegsejtek magas frekvenciájú tüzelését (Deuchars és mtsai 2001, Wang és 

mtsai 2004) és depolarizálta a myenterikus és submucosa neuronjait (Hu és mtsai 2001). 

Érdekességként, nemrégiben közölték, hogy a P2X7 receptorok posztszinaptikusan is 

serkentik a glutamáterg neurotranszmissziót patkány paraventrikuláris magjában (PVN) 

(Gordon és mtsai 2005). Ebben a tanulmányban leírták, hogy a norepinefrin az α1-

adrenoceptorokra hatva ATP-t szabadított fel glia sejtekből, amelyek azután körülvéve a 

magnocelluláris neuroszekretoros sejteket, a P2X7 receptorokra hatva tartós mEPSC 

amplitúdó növekedést okoztak IP3- és AMPA receptorok aktiválódása révén. Továbbá 

legújabb kutatásokban, izolált idegvégződés preparátumokon, szinaptoszómákon is 

kimutatták a P2X7R aktiváció i.c. Ca2+ - ion szint emelkedését és glutamát 

felszabadulást kiváltó hatását (Marcoli és mtsai 2008, Alloisio és mtsai 2008, Leon és 

mtsai 2008). 

Összefoglalva, a P2X7 receptorok megváltoztathatják az idegvégződések pre-és 

posztszinaptikus működését. Miután az ATP felszabadulás az agyszeletekből 

nagymértékben frekvenciafüggő (Cunha és mtsai 1996, Wieraszko és mtsai 1989), 

felmerül a lehetőség, hogy a P2X7R-ok a fokozott idegi aktivitás molekuláris 

szenzorjaiként működhetnek és hozzájárulhatnak a rövid-és hosszútávú plaszticitás 

jelenségéhez, mely jelenlegi tudásunk szerint alapját képezi a sejt szintű memória 

kialakításának. Egy másik érdekes feltevés, hogy a P2X7R-ok élettanilag csendesek és 

csak patológiai körülmények alatt expresszálódnak és/vagy aktiválódnak, amikor a 

metabolikus stressz és/vagy sejtkárosodás egy ATP-ban gazdag, extracelluláris 

környezetet teremt.  

1.12. A P2X7R jelentősége a glia sejtekben 
 

A glia sejtek aktív szerepet játszanak az idegsejtek információ feldolgozásában, 

a sejten kívüli mikrokörnyezet homeosztázisának fenntartásában, az idegsejtek 

fejlődésében és differenciálódásában és a védekező válaszokban. Az idegrendszer fő 

glia sejt típusai az asztrociták, oligodendrociták és a mikroglia. Míg a rezidens 

mikrogliákról közismert, hogy a központi idegrendszer immuneffektor sejtjei, az 

asztrociták és a periférián lévő Schwann sejtek is, részben immunkompetensek és részt 

vesznek az immunválaszban. A glia sejtek egymással és az idegsejtekkel is 

kommunikálnak, saját jelátvivő rendszerüket hasznosítva: P2X7 receptorokat, emellett 
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más ATP érzékeny receptorokat, melyeknek úgy tűnik, hogy kulcsszerepük van ezekben 

a folyamatokban. Az asztrociták P2X7 receptort kódoló mRNS-t fejeznek ki (John és 

mtsai 2001, Hung és Sun 2002, Wang és mtsai 2003, Fumagalli és mtsai 2003, Dixon és 

mtsai 2004), valamint P2X7R immunreaktivitást találtak humán magzati asztrociták 

sejtfelszínén (Narcisse és mtsai 2005), mely ko-lokalizált asztrocita markerekkel akutan 

izolált és tenyésztett asztrocitákban (Panenka és mtsai 2001), valamint fiatal patkány 

hippokampuszban (Kukley és mtsai 2001). Ettől eltérően Franke és mtsai (2001), 

P2X7R immunreaktivitást GFAP-val jelzett asztrociták sejtfelszínén felnőtt patkányok 

nucleus accumbensében csak mechanikai sérülést követően figyeltek meg. Továbbá a 

P2X7R-ra jellemző immunfestés jelen volt enterikus glia sejtekben is (Vanderwinden és 

mtsai 2003), illetve a P2X7 receptort kimutatták mind transzkripcionális, mind fehérje 

szinten humán retina Müller glia sejtekben (Pannicke és mtsai 2000). Ismert, hogy a 

P2X7R aktiválódás sejten belüli elsődleges jele a tartós i.c. Ca2+- ion koncentráció 

emelkedése, ami a sejten kívüli térből a receptor-ioncsatorna komplexen keresztüli Ca2+- 

ion beáramlást okoz asztrocitákban (Ballerini és mtsai 1996, Fumagalli és mtsai 2003, 

Nobile és mtsai 2003). Fontos megemlíteni, hogy a P2X7R-ok aktivációja glutamátot 

(Duan és mtsai 2003), GABA-t (Wang és mtsai 2002), 2-arachidonoylglycerolt (2-AG), 

(Walter és mtsai 2004) és purinokat (Ballerini és mtsai 1996) szabadított fel asztrocita 

kultúrákból. Érdekes továbbá, hogy az első, P2X7R közvetített transzmitter 

felszabadulásra utaló adatot primer kortikális asztrocitákban mutatták ki, ahol a BzATP 

növelte a tríciált purinok felszabadulását oxiATP érzékeny mechanizmussal (Ballerini 

és mtsai 1996). Érdemes megjegyezni azonban, hogy a P2X7R aktiváció, jól 

dokumentált, asztrocita kultúrákban Ca2+ - ion beáramlást okozó hatása ellenére 

(Ballerini és mtsai 1996, Fumagalli és mtsai 2003), a P2X7R indukált glutamát 

felszabadulás [Ca2+]0 – független és úgy tűnik, hogy magán a receptor-ioncsatorna 

komplexen keresztül következik be (Duan és mtsai 2003). Sőt, a P2X7R által a kettes-

típusú asztrocitákból kiváltott tríciált GABA felszabadulás is [Ca2+]0 – független és Cl-

/HCO3
- - függő mechanizmus által közvetített, amit PKC, PKA, ERK és PLD enzimek 

szabályoznak (Wang és mtsai 2002). Azonkívül kimutatták, hogy az ATP és a BzATP 

serkentette az asztrociták általi, LPS-al kiváltott indukálható iNOS expressziót, majd 

NO termelést, a P2X7R-ra jellemző farmakológiai profillal (Murakami és mtsai 2003), 

valamint ezek a hatások hasonlóak voltak a makrofágokban (Sperlágh és mtsai 1998) és 

 30



a mikrogliákban megfigyeltekkel (Gendron és mtsai 2003a, Ohtani és mtsai 2000). Így a 

P2X7R aktiváció úgy tűnik, hogy általános közvetítője az asztrocita transzmitterek és 

modulátorok felszabadulásának, mely [Ca2+]0 – függetlenül vagy más jelátvivő 

mechanizmussal módosíthatja a szinaptikus aktivitást.  

Az asztrociták közreműködnek az idegszövet gyulladásos reakciójában is, mely 

alapját képezi a különféle központi idegrendszeri betegségeknek, beleértve a traumát, 

iszkémiát és neurodegenerációt. A gyulladásos ingerek a glia sejtek proliferációját és 

hipertrófiáját idézik elő, mely folyamatot reaktív gliózisnak neveznek, és a gyulladásos 

stimulusra citokinek, kemokinek és más mediátorok expressziójával és termelésével 

válaszolnak. A P2X7R-oknak szerepük van ezekben a szabályozási útvonalakban, 

aktivációjuk elősegíti az MCP1 protein expresszióját, ami kritikus faktor a korai 

monocyta bevándorlásban idegrendszeri gyulladások során (Panenka és mtsai 2001). 

Növelik még az ERK1/2 és p38 MAPK proteinek foszforilációját, melyeknek 

meghatározó szerepük van a sejtek apoptózishoz való elkötelezettségében (Panenka és 

mtsai 2001, Wang és mtsai 2003). Továbbá a P2X7R-ról kimutatták, hogy az ATP-nek 

az IL-1béta indukált nukleáris faktor (NF-κB) expresszióját serkentő hatását közvetíti, 

és elősegíti az aktivátor protein-1 (AP-1) protein expresszióját is (John és mtsai 2001). 

Emellett újabb vizsgálatok kimutatták, hogy a P2X7R-ok aktivációja gátolta az LPS-

indukált TNF-α  felszabadulást primer kortikális asztrocitákból (Kucher és Neary 

2005), mely ellentétes a mikrogliában talált megfelelő adatokkal, ahol a P2X7R-ok 

ingerelték a proinflammatórikus citokin, TNF-α termelését (Suzuki és mtsai 2004). 

Ismert, hogy az asztrociták Ca-közvetített jelátvitelen keresztül nemcsak egymással, de 

a szomszédos sejtekkel, beleértve az idegsejteket és mikrogliákat is kommunikálnak. 

Így az asztrocitából származó ATP aktiválja a mikroglia sejteken lévő P2X7R-okat és 

intracelluláris Ca2+ jeleket vált ki a mikrogliában, mely végül annak citolíziséhez vezet 

(Verderio és Matteoli 2001). Érdekes megjegyezni azonban, hogy a P2X7R aktiváció 

asztrocitákban általában nem vezet citolízishez, míg ugyanolyan hatás mikrogliában 

sejthalált okozhat.  

A perifériás idegrendszerben Schwann sejtek kifejeznek P2X7R-okat mind 

transzkripcionális (Colomar és mtsai 2003) és protein szinten (Colomar és Amedee 

2001). Ismert, hogy a P2X7R-ok aktiválódásához K+- ion konduktancia társul, mely 

felelős az IL-1 konvertáz enzimen keresztül (ICE, kaszpáz1) az IL-1béta megéréséért és 
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felszabadulásáért ebben a sejttípusban, ami az elsődleges gyulladásos inger (pl. LPS) 

kezdetét követően szintetizálódik (Colomar és mtsai 2003). Ez a mechanizmus analóg 

az IL-1béta poszttranszlációs modifikációs útvonalával a mikrogliában és más 

immunsejtekben (Ferrari és mtsai 1997c). Emellett kimutatták, hogy ezen útvonal általi 

IL-1béta szekrécióban egy „ATP binding cassette” (ABC1) protein is részt vesz (Marty 

és mtsai 2005). Tehát az IL-1bétának vezető szerepe van a gyulladásos szignál citokin 

hálózatokon keresztüli terjesztésében, így a P2X7R-t e fent leírt funkciója az 

immunválasz stratégiailag fontos központi szabályozó pozíciójába helyezi.  

1.13. A P2X7R és a memória 
 

A hosszan-tartó serkentés (LTP) és gátlás (LTD) szinaptikus intenzitásbeli 

változások, amelyek mai tudásunk szerint a hippokampusz bizonyos tanulási és 

memória formáinak alapjait képezik (Bliss és Collingridge 1993, Malenka 1994). 

Klinikai és kísérleti tanulmányokban kimutatták, hogy a memória bizonyos típusai 

hippokampusz-függőek, beleértve a deklaratív memóriát emberekben és a térbeli 

memóriát állatokban (Blum és mtsai 1999). A memóriának alapvetően két formája van: 

az egyik órákat vesz igénybe, hogy állandósuljon, de hosszú ideig tart (hosszútávú 

memória, LTM), a másik pedig már az LTM kialakulásának korai órái alatt kialakul, de 

nem tart azon túl (rövidtávú memória, STM) (Alonso és mtsai 2003). 

Ismert, hogy a hippokampusz szeletekből történő ATP felszabadulás 

nagymértékben frekvencia-függő (Wieraszko és mtsai 1989, Cunha és mtsai 1996), és a 

P2X7 receptorok magas ATP koncentrációt igényelnek az aktiválódásukhoz (North és 

Surprenant 2000). A P2X7 receptorok ezért a megnövekedett idegi aktivitás molekuláris 

szenzorjaiként szolgálhatnak és közreműködhetnek a memóriát fenntartó LTP 

jelenségében. Magas ATP (mikromoláris) koncentrációkról köztudott, hogy 

hosszantartó szinaptikus gátlást (LTD) (Wieraszko és Seyfried 1989) váltanak ki, és 

felmerült annak a lehetősége, hogy ez a hatás is a preszinaptikus P2X7R-ok 

aktiválódásával magyarázható. Kimutatták továbbá, hogy a P2X7R agonista BzATP- 

hosszantartó, p38 MAPK által közvetített szinaptikus gátlást hoz létre a hippokampusz 

CA3 régiójának moharost szinapszisainál (Armstrong és mtsai 2002), bár a P2X7R-ok 

részvételét a szinaptikus gátlásban később megcáfolták (Kukley és mtsai 2005), annak 
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ellenére, hogy a p38 MAPK enzim szerepét a tanulási folyamatokban és azok alapját 

képező plaszticitási jelenségekben számos adat alátámasztja. 

Tehát megfigyelték a p38 MAPK enzim aktivációját asszociatív tanulás 

folyamán, amit nyúl szem-pislogás válaszának klasszikus kondicionálásával mértek, és 

szerepet játszhat a memória megszilárdításához vezető transzkripcionális eseményekben 

(Zhen és mtsai 2001). Ma már nyilvánvaló, hogy az idegsejtekben lévő MAPK 

kaszkádok fontos szerepet töltenek be a szinaptikus plaszticitásban és a memória 

kialakításában. Így leírták, hogy a p38 útvonal jelközvetítőként szolgál a metabotróp 

glutamát receptor (mGLUR)-függő hosszan-tartó depresszió (LTD) létrehozásában az 

emlős hippokampusz CA1 és CA3 piramidális idegsejtjei közötti serkentő 

szinapszisokban (Bolshakov és mtsai 2000). A p38 MAPK emellett fontos közvetítője 

az AMPA receptor trafficking-nek a szinaptikus plaszticitás alatt (Huang és mtsai 

2004). Érdemes megjegyezni, hogy a hippokampuszban a p38 alpha nagymértékben 

expresszálódik a dendritekben, valamint a CA1 és CA3 régiók piramidális idegsejtjeinek 

sejttesteiben, míg a p38 béta elsősorban az idegsejtek sejtmagjaiban fejeződik ki 

(Alonso és mtsai 2003). Továbbá a p38 MAPK aktiválódását változatos szignálok 

indíthatják el, beleértve az ATP-t is, ami részt vehet a hosszan-tartó szinaptikus 

plaszticitásban (Mori és mtsai 2001, Pankratov és mtsai 1998, 2002, Wieraszko és 

Seyfried 1989).  

Az is ismert, hogy a P2X receptorok között a homomer P2X7 receptor (P2X7R) 

közvetíti a p38 MAPK aktiválódását nem–idegsejtes rendszerekben (Panenka és mtsai 

2001, Shigemoto-Mogami és mtsai 2001, Loomis és mtsai 2003, Parvathenani és mtsai 

2003, Donelly-Roberts és mtsai 2004, Suzuki és mtsai 2004, Pfeiffer és mtsai 2004). 

Arra azonban nincs adat, hogy a P2X7 receptor aktivációt követő p38 MAPK 

foszforiláció az agyi információk feldolgozásában is szerepet játszik-e.  

1.14. A mitogén-aktivált protein kinázok és a memória 
 

A mitogén-aktivált protein kinázok (MAPK) a szerin-treonin protein kinázok 

egyik nagy családja, melyek jelátvivő kaszkádokként működnek, és emlős proliferatív 

sejtek növekedését, differenciálódását közvetítik és szerepet játszanak túlélésükben 

(Volmat és Pouyssegur 2001). A felnőtt emlős agy posztmitotikus neuronjaiban a 

MAPK-ok széleskörűen kifejeződnek, és részt vesznek a szinaptikus plaszticitás 
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transzkripció-függő szabályozásában. A MAPK kaszkád részei a jelátvivő proteinek 4 

szintje, amelyek egymást követve, szekvenciálisan aktiválódnak: GTPázok (Ras és Rac 

protoonkogének), MAPK kináz kinázok (Raf vagy MEKK-ok), MAPK kinázok 

(MEK-ok) és MAPK-ok. A Ras és Rac a plazmamembrán belső felszínén találhatók és 

molekuláris kapcsolóként továbbítják az extracelluláris vagy intracelluláris jeleket a 

MAPK kaszkádok következő komponenseihez (MEKK-ok). A MEKK aktivációban a 

Ras-guanin nukleotid cserélő faktorok egy osztálya (RasGEF-ok, illetve a neuron 

specifikus RasGEF-ok egy készlete, a RasGRF-ok) játszanak szerepet, melyek a GDP 

kötést GTP kötésre változtatják, míg belső GTPáz aktivitásuk és GTPáz aktiváló 

proteinjeik által inaktiválódnak (GTP-GDP kötés csere). Aktivációjukat követően a Ras 

és Raf közvetíti a jeleiket a Raf-1 vagy MEKK-okhoz, melyek viszont aktiválják a 

szignál transzdukciós útvonal következő szereplőit, a MEK-et és MAPK-okat. 

A MAPKinázok első alcsaládja az extracelluláris jelszabályozó kinázok 

(ERK), melyeknek számos izoformája létezik: ERK1/2, 3/4, és 5/7. Az ERK1/2 

proteinek aktivációját a Ras-Raf-MEK1/2 útvonal közvetíti. A MAPKinázoknak két 

további alcsaládja van a c-Jun N-terminális kinázok/stressz aktivált protein kinázok 

(JNK-ok/SAPK-ok) és a p38 MAPK-ok (Gallo és Johnson 2002), melyek a Rac-

MEKK-MEK4/7 (JNK-ok) vagy a Rac-MEKK-MEK3/6 útvonal (p38) által 

aktiválódnak. Legalább 10 különféle emlős JNK izoforma létezik, melyeket 3 gén kódol 

(JNK1,2,3), míg a p38 esetében 4 izoforma létezik: α,β,γ (ERK6 vagy SAPK3), δ 

(SAPK4). Habár mindhárom MAPK alcsalád treonin és tirozin foszforilációval 

szabályozott, heterogének a szekvencia körüli aktiváló foszforilációs helyeikben, a 

felfelé irányuló „upstream” kinázokban és aktivátorokban, valamint a lefelé irányuló 

„downstream” szubsztrátukban, így élettani szerepükben is. 

A neurotranszmitterek közül a glutamát aktiválja az ERK, JNK és p38 

proteineket különböző agyi régiókban, mint a cortex, hippokampusz, striatum, 

cerebellum és gerincvelő (Kawasaki és mtsai 2004, Wang és mtsai 2004). Az ionotróp 

glutamát receptorok mindhárom altípusa és a mGluR-ok három altípusa serkentő módon 

modulálja a MAPK útvonalat. Az aktív MAPK-ok a sejtmagba helyeződnek át, ahol a 

transzkripciós faktorok egy specifikus készletét aktiválják a célgén expresszió 

elősegítésére. Ezek a glutamát receptor-függő MAPK közvetített transzkripciós 

változások azután a szinaptikus plaszticitás többféle formáját kontrolálják, melyek 

 34



tartósan fennmaradó, normális (pl. memória) és abnormális (pl. addikció) idegi funkciók 

kivitelezésében közreműködnek. 

A glutamát receptorok közül az NMDA receptorok az ERK mellett pozitívan 

kapcsoltak a JNK és p38 MAPK-okhoz a hippokampális, a kortikális, cerebelláris és 

sztriatális neuronokban (Wang és mtsai 2004). Ezeknek a kinázoknak a gyors és 

tranziens aktivációja függ az NMDA receptor közvetített Ca2+- ion beáramlástól (Ko és 

mtsai 1998). Továbbá az NMDAR ingerekre történő p38 foszforilációjának amplitúdója 

a hippokampális neuronokban függ az NMDA receptor aktivitás szintjétől, a kultúrák 

korától és az NMDAR-ok alegység összetételétől (Waxman és Lynch 2005). Az AMPA 

receptorok aktivációja szintén aktiválja a p38 MAPK-t kortikális neuronokban, 

melyek kontrolálják az idegsejtek túlélését és elpusztulását (Rivera-Cervantes és mtsai 

2004). A MAPK-ok szerepét a szinaptikus plaszticitás és a memória szabályozásában, 

sejtkultúrában és magatartási tesztekben is igazolták (Sweatt 2001, 2004, Thomas és 

Huganir 2004). A MAPK-ok a transzkripciós események szabályozásán keresztül, a 

különféle szinaptikus proteinek eloszlását kontrolálják, így működésüket a különböző 

szinaptikus plaszticitási formákhoz igazítják hozzá. Ezek közül legismertebb a Long 

Term Potentiation (LTP) és a Long Term Depression (LTD), melyek olyan aktivitás-

függő események, amelyek visszatükrözik a szinaptikus hatékonyságban történő 

változásokat, és amelyeket széles körben a tanulás és memória sejtes modelljeiként 

értelmeznek (Malenka és Bear 2004.). A hippokampális CA1 régióban az LTP több 

óráig is tarthat, és de novo transzkripciót valamint protein szintézist igényel (Malenka 

2003). Ahogy az LTP-nek, a tanulási viselkedéseknek is különféle mRNS és protein 

szintézis-függő formái vannak, különösen a tanulás kései fázisában (Montarolo és mtsai 

1986, Yin és mtsai 1994). A hippokampális CA1 régióban a glutamát receptor-függő 

LTP formákban, így az NMDAR, AMPAR és mGLUR1-függő LTP-ben, az ERK 

útvonal mediáló vagy moduláló szerepet játszik. Kimutatták, hogy ezeknek a glutamát 

receptoroknak a növekedett aktivitása aktiválja az ERK útvonalat, amely viszont növeli 

az Elk-1-és CREB-függő transzkripciót, ami az LTP indukciójához és/vagy 

fenntartásához szükséges (Sweatt 2004, Thomas és Huganir 2004). Amellett, hogy az 

ERK aktív a sejtmagban, mely főként a szinaptikus plaszticitás transzkripcionális 

szabályozásában vesz részt, a citoplazmában és a dendritekben is aktív, jelezvén, hogy 

az ERK kontrolálja számos helyi target foszforilációs állapotát a szinapszis közelében 
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vagy azon belül. Ez gyors és valószínűleg mind transzkripció-függő-és független 

mechanizmusokat szolgáltat a szinapszisok közelében a szinaptikus plaszticitás 

modulációjához (Kelleher és mtsai 2004).  

Ellentétben az ERK-al, mely az NMDA receptor-függő LTP-t segíti elő, a p38 

úgy tűnik, hogy elsősorban az NMDAR-függő LTD számos formáját indukálja 

(Bolshakov és mtsai 2000, Zhu és mtsai 2002). Az ERK és a p38 MAPK e kétféle, 

eltérő szerepe ugyanakkor az NMDA receptorok eltérő alegységeihez kapcsolódnak: a 

CA1 régióban, az NR2A-tartalmú NMDAR-ok a RasGRF2-Ras-ERK útvonal 

aktivációján keresztül indukálják az LTP-t, míg az NR2B-tartalmú NMDAR-ok a 

RasGRF1-Rac-p38 útvonal aktivációján keresztül az LTD-t segítik elő (Li és mtsai 

2006). Felnőtt patkány hippokampusz CA1 régiójában kimutatták, hogy a szinaptikusan 

indukált mGluR5 függő LTD teljesen megszűnt a protein tirozin foszfatázok (PTPs) 

vagy a p38 MAPK gátlásával, valamint a p38 MAPK aktiválásával LTD indukálható, 

de csak akkor, ha a protein tirozin kinázok (PTKs) gátolva voltak. Ezek az adatok azt 

demonstrálják, hogy a szinaptikusan kiváltott mGluR-LTD indukciójában a jelátvivő 

kaszkádok egy új kombinációja játszik szerepet, mely magában foglalja a p38 MAPK-t 

és a PTP-t is, azaz tirozin rezidumok defoszforilációját (Moult és mtsai 2008). Az 

mGluR5R szinaptikus aktivációja az LTD-hez társított AMPAR-ok GluR2R alegység 

tirozin maradékának PTP-függő defoszforilációját eredményezte, párhuzamosan a p38 

MAPK aktivációjával és a guanil-nukleotid disszociációs inhibítor foszforilációjával 

(Rab-GDI-P), mely folyamatok az AMPAR-ok internalizációját váltották ki a 

szinapszisból (Huang és mtsai 2004). Ennek megfelelően, a hippokampális mGluR-

LTD aktivációját gátolta a p38 MAPK inhibitor SB203580, ami a p38 MAPK ATP-

kötő régiójába illeszkedik be, míg az ERK gátló PD098059 nem volt hatással, igazolván 

a p38 szerepét a szinaptikus plaszticitás e formájában (Bolshakov és mtsai 2000). 

Továbbá magatartás vizsgálatokban a kisagyi vermisbe injektált SB203580 

megszüntette az asszociatív tanulás egyik formáját, a klasszikus szem-pislantás 

kondícionálást, melyet a kisagy kontrolál (Zhen és mtsai 2001). A p38 aktivációját 

emellett kimutatták a hippokampális LTD különféle NMDAR-függő formáiban is (Zhu 

és mtsai 2002). Habár a pontos mechanizmus, amellyel a p38 MAPK részt vesz az LTD 

folyamatában még nem teljesen ismert, kimutatták, hogy mind a p38 MAPK aktiváció 

és az NMDAR-függő LTD megszűnt a domináns-negatív Rap Ras rokon kis G protein 
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(Rap2) expressziójával hippokampális organotipikus szeletekben (Zhu és mtsai 2002), 

mely megegyezett azzal a megfigyeléssel, miszerint a Rap2 nagy számban volt jelen az 

NMDAR tartalmazó protein komplexekben (Husi és mtsai 2000). Továbbá, két 

RapGAP fehérjét azonosítottak feldúsulva a posztszinaptikus denzitásban (PSD), 

felvetvén, hogy a Rap jelátvitel valószínűleg fontos a szinapszisoknál (Pak és mtsai 

2001, Roy és mtsai 2002), valamint ezen RapGAP fehérjék egyikének overexpressziója 

(tüske-asszociált RapGAP), amely gátolja a Rap-ot és így a p38 jelátvitelt, a 

dendritikus tüskék méretének növekedéséhez vezetett (Pak és mtsai 2001). Ez utóbbi 

eredmény magyarázható azzal, hogy egy kapcsoló van a serkentő jelátvitel, amit Ras-

MAPK kontrolál és a gátló jelátvitel, melyet Rap-p38 közvetít, egyensúlya között.  

1.15. A P2X7R és a neurodegeneráció 
 

A P2X7R-oknak súlyosbító vagy védő szerepük lehet a neurodegeneratív és az 

idegrendszer gyulladásos betegségeiben, mint pl. az iszkémia-reperfúzió, traumás 

agysérülés, Alzheimer kór, szklerózis multiplex, rheumatoid artritisz és a retinopátiák. 

A P2X7R-ok felülszabályozódását figyelték meg számos patológiai modellben, 

beleértve az energia megvonást (Cavaliere és mtsai 2002, 2004), az in vivo iszkémiát 

(Franke és mtsai 2004), az epilepsziát (Vianna és mtsai 2002), a mechanikai sérülést 

(Franke és mtsai 2001), az Alzheimer kór (Parvathenani és mtsai 2003) és a retinitis 

pigmentosa (Franke és mtsai 2005) transzgénikus modelljeit, valamint a proliferatív 

vitreoretinopátiát (Bringmann és mtsai 2001), a szklerózis multiplexet (Narcisse és 

mtsai 2005) és a szenzoros idegsérülést (Chessell és mtsai 2005).  

Kombinált O2-glükóz megvonás, amit az iszkémia in vitro modelljének is 

tekinthetünk, erősen felülszabályozta a P2X7R immunreaktivitást kisagyi szemcsesejt 

kultúra idegvégződéseiben (Cavaliere és mtsai 2002) és organotipikus hippokampusz 

kultúrákban (Cavaliere és mtsai 2004). A P2X7R szelektív antagonista oxiATP 

megakadályozta mind a metabolikus károsodás által kiváltott up-regulációt, mind az 

idegsejthalált. Ez arra utal, hogy az ATP önmagában részt vesz a felülszabályozásban és 

önerősítő szerepe van a neurodegeneratív folyamatokban. Valóban, az ATP magas 

mikromoláris koncentrációban növelte a P2X7R-ok expresszióját kisagyi 

szemcsesejtekben és önmagában idegi sejthalált indított el, habár ezt a későbbi hatást az 

oxiATP nem gátolta (Amadio és mtsai 2002). A P2X7R protein fokozott expresszióját 
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megfigyelhetjük energiahiánynak kitett kortikális sejtkultúrákban is, és ez a 

felülszabályozás a működésben is megnyilvánult, mivel BzATP kezelés hatására 

növekedett a tríciált GABA kiáramlás, és fokozódott a mIPSC frekvenciaserkentés 

(Wirkner és mtsai 2005). P2X7R-ok úgy tűnik, hogy emellett endogénen is aktiválódtak 

iszkémia-szerű körülmények hatására, hozzájárulva a serkentő transzmitter 

felszabadulás növekedéséhez és a glutamáterg excitotoxicitáshoz: PPADS és a P2X7R 

szelektív antagonista BBG csökkentette a kombinált oxigén-glükóz hiány által kiváltott 

glutamát felszabadulást patkány hippokampusz szelet modellben (Sperlágh és mtsai 

2007).  

A P2X7R-ok bizonyos, még nem teljesen meghatározott szerepet játszhatnak 

epilepsziában is. Ismert, hogy a transzmitter felszabadulás preszinaptikus módosítása a 

P2X7R működés egy fontos komponensének tűnik az agyban, pl. hippokampusz 

serkentő idegvégződéseinél (Sperlágh és mtsai 2002, Kang és mtsai 2004). Konkrétan a 

P2X7 receptor kifejeződésben változásokat figyeltek meg baclofen (GABAB agonista: 

csökkenést) és phaclophen (GABAB antagonista: emelkedést) kezelést követően (Kang 

és mtsai 2004). Továbbá az idegi P2X7R-ok megváltozott válaszkészsége is szerepet 

játszhat az epilepszia patogenezisében, mivel Western blot vizsgálatok a P2X7R 

immunreaktivitás masszív felülszabályozását mutatták ki krónikus pilokarpin-indukált 

epilepsziában, patkányokban (Vianna és mtsai 2002). Másrészről azonban, a P2X7R 

immunreaktivitásban csökkenést találtak roham érzékeny mongol ugróegér 

hippokampusz CA1 idegsejtjeiben összehasonlítva azok roham-rezisztens 

ellenpéldányaikkal (Kang és mtsai 2004).  

A P2X7R altípus expresszióját kimutatták humán (Pannicke és mtsai 2000, 

Bringmann és mtsai 2001), patkány (Brandle és mtsai 1998, Puthussery és Fletcher 

2004), és majom (Ishii és mtsai 2003) retinában is. A proliferatív vitreoretinopátia 

állatkísérletes modelljében megnövekedett P2X7R közvetített kation áramokat figyeltek 

meg, mely együtt járt a Müller glia sejtek proliferációjával (Bringmann és mtsai 2001). 

Azonkívül a P2X7R-ok felülszabályozódását diabetikus retina mikroerein is leírták, és 

kimutatták, hogy a P2X7R aktiváció gátolta a glutamát felvételét a retina Müller glia 

sejtjeibe (Pannicke és mtsai 2000). Mindemellett, a P2X7R-ok úgy tűnik, hogy 

felülszabályozódtak retina ganglion sejtekben, de mikroglia vagy Müller glia sejtekben 

 38



nem, a retina degenerációnak kitett transzgénikus egér modellben (Franke és mtsai 

2005).  

Az Alzheimer kór (AD) során az amyloid-béta peptid sejten kívüli lerakódása 

végső soron a neuronok működésképtelenségéhez és elpusztulásához/halálához vezet 

(Haughey és Mattson 2003). Az ATP-ről kimutatták, hogy érzékenyíti a neuronokat az 

amyloid-béta peptid által kiváltott neurodegeneráció iránt (Haughey és Mattson 2003). 

Továbbá kimutatták, hogy az extracelluláris ATP a P2X7R-on keresztül hatva 

megváltoztathatja az amyloid-béta peptid indukált humán makrofágokból és 

mikrogliákból történő citokin szekréciót és így egy fontos szabályozója lehet az idegi 

gyulladásnak Alzheimer kórban (Rampe és mtsai 2004). Emellett közölték, hogy a 

P2X7R specifikusan a mikroglia és asztrocita sejtekben felülszabályozódott a béta-

amyloid plakkok körül AD transzgénikus egér modellben, és hogy a P2X7R-ok 

közvetítik a kóros szuperoxid termelődést primer mikroglia tenyészetben (Parvathenani 

és mtsai 2003).  

A P2X7R overexpresszió megfigyelhető más patológiai modellekben is, így 

mechanikai sérülés a korábban hiányzó P2X7R-ok expressziójához vezetett 

asztrocitákban és fokozott P2X7R immunfestődést azonosítottak reaktív asztrocitákban 

szklerózis multiplexben szenvedő páciensek autopsziás agyrészeiben a léziók körül 

(Narcisse és mtsai 2005). Ugyancsak humán mintákon az asztrocita marker GFAP-hez 

társult, növekedett P2X7R immunreaktivitást találtak neuropátiás idegek környezetében 

(Chessell és mtsai 2005).  

Összességében ezen adatok jelzik, hogy a P2X7R vagy P2X7-szerű protein kifejeződése 

erősen aktivitásfüggő patológiás állapotokban. A nem szelektív P2R antagonisták 

neuroprotektív hatása jól dokumentált glutamát (Volonte és mtsai 1999, Volonte és 

Merlo 1996) és kainát (Zona és mtsai 2000) közvetített excitotoxicitás, glükóz 

megvonás (Cavaliere és mtsai 2001b, Geng és mtsai 1997) és kémiai hypoxia (Cavaliere 

és mtsai 2001a) in vitro modelljeiben. Mindemellett leírták, hogy a P2X7 receptor 

antagonista oxiATP antinociceptív hatással bír FCA indukált neuropátiás modellben 

(Dell’Antonio és mtsai 2002a, b) és a P2X7R -/- KO egerekben teljesen hiányzott a 

gyulladásos és neuropátiás túlérzékenység, míg a hagyományos fájdalomérzékelés 

megmaradt (Chessel és mtsai 2005). A P2X7R specifikus közvetítő szerepét in vivo 

cerebrális iszkémiát követő neurodegenerációban is felvetették, az NMDAR agonista 
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methano-Glu (M-Glu)-nak a sztriatális infúziójával kiváltott excitotoxikus lézióban, bár 

a kísérletekben a P2X7R -/- KO egerek a vad típushoz hasonló válaszokat mutattak 

tartós iszkémiára, reperfúzióra, és excitotoxikus sérülésre. Tehát a sejten kívüli ATP a 

glutamáttal együtt hatva, módosítja a sejten belüli Ca-homeosztázist, ezért kiemelkedő 

szereppel bír a neurodegeneráció folyamataiban (Le Feuvre és mtsai 2003). 

Összefoglalva, a P2X7R-ok közvetlenül hatással lehetnek a 

neurotranszmisszióra a pre-és posztszinaptikus szinaptikus hatékonyság 

megváltoztatásával, ezáltal közreműködhetnek különböző idegi funkciók alapjául 

szolgáló plaszticitási jelenségekben is. Az idegvégződés felszínén jelenlévő ATP-t 

metabolizáló ektoenzimek, mint pl. az ektoNTPDázok (NTPD), azonban erősen 

korlátozzák az ATP hozzáférhetőségét ilyen körülmények között. Másrészről patológiai 

események, mint a mechanikus vagy metabolikus stressz, gyulladás, sejtkárosodás vagy 

az extracelluláris ionkoncentrációk megváltozása egy ATP-ben gazdag sejten kívüli 

környezetet eredményezhet, amely a P2X7R-ok széles körű aktivációjához és 

felülszabályozásához vezethet az asztroglia- és mikroglia sejteken felerősítve különféle 

patológiai kaszkádokat, beleértve a glutamáterg excitotoxicitást, az oxidatív károsodást, 

NO-endokannabinoid, IL-1béta és más citokin-közvetített jelátvivő és védő reakciókat, 

a szenzoros jelátvitel szenzitizációját és a fájdalomérzékelést. Sőt, tartós aktiválódás 

alatt a P2X7R-ok közvetlenül is előidézhetnek apoptózist vagy nekrózist. 

1.16. A P2X7 receptor szerepe az immunrendszerben 
 

Mára már általánosan elfogadottá vált, hogy az ATP receptorainak nagy 

jelentősége van a gyulladási folyamatokban. Különösen érvényes ez a P2X7R-ra, 

melyről eleinte azt gondolták, hogy elsősorban a hemopoietikus eredetű sejteken (Collo 

és mtsai 1997) fejeződik ki, és a citokin produkció és apoptózis szabályozása által, 

fontos szerepet játszik a makrofág/mikroglia és granulocita funkciókban. A P2X7R-

ról ismert, hogy felülszabályozódik gyulladás alatt, és antagonistái új gyulladásellenes 

hatóanyagokként szolgálhatnak. A P2X7R aktiváció, gyulladást indíthat el különféle 

citokinek által, mint az IL-1béta, IL-18, IL-6 és TNF-alpha, bár krónikus, alacsony-

dózisú ATP kezelés ugyanakkor a dendritikus sejtekben és makrofágokban 

gyulladásellenes citokinek szekrécióját indukálja, mint IL-10, IL-1 receptor 
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antagonista (IL-1RA), gyengítvén a gyulladást és támogatva a Th2 válasz kifejlődését 

(Ia Sala és mtsai 2003). 

Farmakológiai bizonyítékok igazolják, hogy a P2X7 receptornak sejt-specifikus 

eloszlása van és kifejeződik olyan hematopoietikus eredetű sejteken, mint a monociták, 

makrofágok, hízósejtek, limfocita populációk, dendritikus sejtek (Falzoni és mtsai 

1995, Surprenant és mtsai 1996, Rassendren és mtsai 1997, Di Virgilio 1995, Collo és 

mtsai 1997, Dubyak és El-Moatassim 1993, Gargett és mtsai 1997, Mutini és mtsai 

1999, Wiley és Dubyak 1989), de olyan nem hematopoietikus származású sejteken is, 

mint carcinoma sejteken (Weisman és mtsai 1984) és egyéb tumor sejttípusokon 

(leukaemia és neuroblastoma sejtek) (Agteresch és mtsai 1999), sőt Langerhans 

sejtekben is (Ferrari és mtsai 1996). 

A P2X7R-okra először, mint a mononukleáris fagocitákból felszabaduló IL-

1bétának egy potenciális modulátoraként terelődött a figyelem (Perregaux és Gabel 

1994, Ferrari és mtsai 1996, 1997). Ennek a receptornak, amit elsőként makrofágokban 

írtak le (Murgia és mtsai 1992, Falzoni és mtsai 1995, Di Virgilio 1995), eredetileg P2Z 

volt a Gordon (1986) által adott neve. Ez a receptor közvetítette az ATP permeabilizáló 

hatását hízósejteken (Dahlqvist és Diamant 1974) és makrofágokon (Steinberg és 

Silverstein 1987) és úgy ismerték, mint ami szelektíven köti a sejten kívüli ATP-t 

valamint magas affinitással a teljesen disszociált formáját, az ATP4—t, (Steinberg és 

Silverstein 1987). 

A monocita-makrofág rendszer sejtjein kifejeződő P2X7 receptorok részt 

vesznek a citokinek és a gyulladásos mediátorok, többek között az IL-1béta (Ferrari és 

mtsai 1997b, Grahames és mtsai 1999, Mehta és mtsai 2001, Lábasi és mtsai 2002, 

Gudipaty és mtsai 2003, Verhoef és mtsai 2003, Brough és mtsai 2003, Donnely-

Roberts és mtsai 2004), IL-2 (Loomis és mtsai 2003), IL-4, IL-6, IL-13, IL-18 (Mehta 

és mtsai 2001, Sluyter és mtsai 2004), TNF-alpha (Bulanova és mtsai 2005), NO (Hu 

és mtsai 1998, Sperlágh és mtsai 1998) és szuperoxid anionok (Suh és mtsai 2001) 

expressziójának és szekréciójának szabályozásában. Azonkívül a P2X7 receptornak 

fontos szerepe lehet olyan gyulladásos reakciókban, ahol kifejeződésüket 

immunstimulusok, mint pl. az IFN-gamma szabályozzák (Blanchard és mtsai 1991, 

Falzoni és mtsai 1995, Chiozzi és mtsai 1997) és gátlásuk megakadályozza a makrofág 

fúziókból származó többmagvú óriássejtek kialakulását (Falzoni és mtsai 1995). 
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1.16.1. A P2X7R szerepe az IL-1β termelésében 

 

Mostanában nagy figyelmet fordítottak a proinflammatórikus citokin IL-1béta 

termelődés és felszabadulás folyamatának tisztázására monocitákból és 

makrofágokból, mely során eredetileg 31-kDa prekurzorok termelődnek: pro-IL-1α és 

pro-IL-1β, melyeket azután az interleukin-konvertáz enzim (ICE, ami kaszpáz-1 néven 

ismert) (Thornberry és mtsai 1992) hasít érett 17-kDa formákra (Mosley és mtsai 1987). 

Az IL-1bétáról ismert, hogy különféle válaszokat vált ki, beleértve makrofágok, T-

sejtek aktiválását, jelátviteli kaszkádok, mint COX-2 indukcióját és a láz kialakulását 

(Dinarello 2002). Az IL-1béta emellett fontos szerepet játszik számos betegségben, így 

a rheumatoid arthritis (Goldblatt and Isenberg 2005), a sclerosis multiplex (Moynagh 

2005), az asztma (Shore és Moore 2002), és a krónikus obstruktív tüdőgyulladás 

kialakulásában is (Chung 2001). Az érett IL-1béta felszabadulásához két egymást 

követő stimulus szükséges (Chin és Kostura 1993): míg LPS ingerléssel monocitákban 

önmagában csak pro-ICE és pro-IL-1béta szabadul fel (Perregaux és Gabel 1994), egy 

második stimulus szükséges ahhoz, hogy a proIL-1bétából lehasadjon az érett IL-1béta 

és azt követően felszabaduljon. Ma már tudjuk, hogy az egyik ilyen stimulus az ATP-

stimulált K+ - ion kiáramlás (Perregaux és Gabel 1994), ami P2X7R-mediált, és 

független az apoptózistól (Ferrari és mtsai 1997). Ezt megerősítették farmakológiai 

tanulmányokban (Sanz és Virgilio 2000), valamint P2X7R -/- KO egereket használva, 

melyekből származó peritoneális makrofágok képtelenek voltak érett IL-1béta 

termelésre LPS vagy ATP illetve mindkettő kezelésére. Ez a vizsgálat csökkent 

érzékenységet mutatott P2X7R -/- KO egerekben a monoklonális anti-kollagén indukált 

arthritis kialakulására, összehasonlítva vad típusú tenyésztársaikkal (Ferrari és mtsai 

1997). Mindezen eredmények azt sugallják, hogy normál egerekben az endogén ATP 

elegendően magas koncentrációkban van jelen a gyulladás helyeinél, hogy aktiválja a 

P2X7 receptort (Solle és mtsai 2001, Lábasi és mtsai 2002). Ez in vitro körülmények 

között 0.5-5 mM ATP koncentrációt jelent, legalábbis a P2X7R-közvetített IL-1béta 

felszabadulás vonatkozásában (Elssner és mtsai 2004). A hatás feltételezett közvetítő 

mechanizmusa a következő: a P2X7R aktiváció lecsökkenti a citoplazmatikus K+ - ion 

koncentrációt, ami stimulálja a pro-ICE feldolgozását ICE-vé és így, az érett IL-1béta 

felszabadulását is indukálja (Kahlenberg és Dubyak 2004). Érdekességként említhető, 
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hogy a tenidap, mely egy ismert antiinflammatórikus és anti-arthritikus molekula, 

részben a P2X7R aktiváció befolyásolásán keresztül fejti ki hatását (Sanz és mtsai 

1998). Fontos megemlíteni emellett, hogy számos „cationic host defence peptid”-ről 

(CHDP, antimikrobiális peptidek) mutatták ki mostanában, hogy részt vesznek az IL-

1béta posztranszlációs feldolgozásában LPS-al stimulált monocitákban. Bár úgy tűnik, 

hogy a sertés CHDP protegrin-1 és -3 hatásmechanizmusai P2X7R függetlenek 

(Perregaux és mtsai 2002), a humán CHDP, az LL-37, néhány immunmoduláló 

hatásában a P2X7R is közreműködik (Elssner és mtsai 2004, Nagaoka és mtsai 2006, 

Barlow és mtsai 2006). Az LL-37 az egyedüli humán cathelicidin hCAP18 legnagyobb 

aktív hasítási terméke, mely felülszabályozódik fertőzésben és gyulladásban (Zanetti 

2004, Schaller-Bals és mtsai 2002), és széles spektrumú antimikróbális és közvetlen 

anti-endotoxikus hatással bír, mint immunmodulátor (Bowdish és mtsai 2005). Az 

LL,37-ről megállapították, hogy indukálta a kaszpáz-1 enzimet, és P2X7R aktiváción 

keresztül érett IL-1béta szekréciót idézett elő LPS kezelt monocitákban, citotoxicitás 

hiányában is (Elssner és mtsai 2004). Továbbá, az LL-37 alacsony, jóval a fiziológiai 

tartományon belüli koncentrációi (250ng/ml) P2X7R-függő módon, gátolhatják az 

apoptózist humán neutrofilekben, a PI3-kináz útvonal részvételével (Nagaoka és mtsai 

2006, Barlow és mtsai 2006). Tehát a kulcsfontosságú, öröklött immuneffektor sejteken, 

az extracelluáris ATP-n kívül, az endogén, indukálható CHPD, LL-37 is aktiválhatja a 

P2X7R-t és ily módon szabályozhatja a citokin felszabadulást (Bowdish és mtsai 2005, 

Laliberte és mtsai 1994).  

Említésre méltó emellett, hogy a P2X7R az IL-1béta mellett egy másik 

proinflammatórikus citokin, az IL-18 termelődését szabályozza, és szerepe van az 

inflammaszóma kialakulásában is. Az inflammaszóma a citoszólikus proteinek egy 

fontos komplexe, melyről ismert, hogy szabályozza a kaszpáz-1 aktivitást, illetve végső 

soron az IL-1béta és IL-18 feldolgozását. Fontos tudni, hogy az inflammaszóma 

diszregulációja több gyulladásos betegség kialakulásában játszik szerepet, ilyen pl. az 

IL-1béta túltermeléssel járó Muckle-Wells szindróma, valamint a neonatális kezdetű 

multisystem gyulladásos betegség, melyek kezelésében P2X7R antagonisták, mint 

inflammaszóma aktiváció gátlók, hatékonyak lehetnek a gyulladás kiterjedésének 

meggátlásában (Mariathasan és mtsai 2006).  
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Az IL-1béta termelődésének szabályozását a központi idegrendszerben is a 

P2X7R közvetíti. A mikroglia sejtek a központi idegrendszer rezidens monocita sejtjei, 

monocita/makrofág prekurzorokból származnak és az idegrendszer fő immunkompetens 

sejttípusának tekinthetők, ezért nem meglepő, hogy P2X7R-okat fejeznek ki. Így 

patológiás jelekre, mint az iszkémia és gyulladás gyorsan aktiválódnak, és morfológiai 

változásokkal válaszolnak, melynek során a nyugalmi, elágazó nyúlványokkal 

rendelkező mikroglia amőboid, fagocita aktivitású formává alakul át, mely gyulladásos 

mediátorokat termel és proliferál. A P2X7R-nak központi szerepe van a mikroglia 

sejtekben az IL-1béta LPS stimulációra történő poszttranszlációs feldolgozásában 

(Brough és mtsai 2002, Ferrari és mtsai 1997c, Sanz és Di Virgilio 2000), melynek 

során, hasonlóan a perifériás immunsejtekhez, egy kifelé áramló K+- ion konduktancia 

és az ICE (kaszpáz1) enzim aktiválódik (Sanz és Di Virgilio 2000). Ebben a 

folyamatban a P2X7R endogén aktivációja is szerepet játszik, mivel az LPS ATP-t 

szabadít fel a mikroglia sejtekből, és a P2X7R szelektív antagonista, oxiATP exogén 

ATP hiányában is megakadályozta az LPS-indukált IL-1béta felszabadulást mikroglia 

sejtekben (Ferrari és mtsai 1997c). Ezt támasztja alá, hogy P2X7R -/- KO egerekből 

származó mikroglia kultúrából nem szabadult fel IL-1béta, ATP és LPS stimulációt 

követően (Brough és mtsai 2002). Az ATP felszabadulása így haldokló sejtekből P2X7R 

aktivációhoz vezethet, ami IL-1béta felszabadulást eredményez, az IL-1béta pedig 

indukálja a COX-2 enzimet, ami további sejtelhalást von maga után és további ATP 

felszabadulást idézhet elő - ez az ön-erősítő ciklus hozzájárulhat a lézió kiterjedéséhez 

iszkémiás és traumás agykárosodás során (TBI) (Le Feuvre és mtsai 2003). Fontos 

megemlíteni, hogy a P2X7R-nak fontos szerepe van a mikrogliális szuperoxid anion 

termelésben is. Továbbá P2X7R nagy számban fejeződött ki a béta-amyloid plakkok 

körül egér AD modellben (Parvathenani és mtsai 2003). Emellett humán mikroglia 

sejteken, az ATP P2X7R-on keresztül kifejtett szabályozó szerepéről számoltak be a 

béta-amyloid-indukált citokin felszabadulás (pl. IL-1béta) vonatkozásában (Rampe és 

mtsai 2004). 

Érdekességként említhető, hogy leírták a P2X7R-t kódoló gén polimorfizmusait, 

és a mai napig 260 polimorfizmust azonosítottak (Cabrini és mtsai 2005, Ferrari és 

mtsai 2006). Egy ilyen polimorfizmus egy nukleotid csere a P2X7R gén 1513 

pozíciójánál, melynél a glutaminsav alaninná változik a 496-os pozíciónál (Glu496Ala), 
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ami a receptor funkció kieséséhez (loss of function) vezet (Gu és mtsai 2001). Ez a 

polimorfizmus csökkenti az ATP indukált K+ - ion kiáramlást, és ennek 

következményeként késlelteti az ATP-indukált IL-1béta felszabadulást. Ugyanakkor az 

a megfigyelés, hogy az IL-1béta felszabadulás késleltetetten jelent meg, de nem szűnt 

meg, azt jelzi, hogy ilyen körülmények között kompenzációs mechanizmusok 

aktiválódhattak (Sluyter és mtsai 2004). Mindazonáltal, a P2X7R funkciót elvesztő 

mutáció, csökkent gyulladás iránti érzékenységgel társult gén polimorfizmus 

vizsgálatokban (Denlinger és mtsai 2005), hasonlóan az IL-1 receptorait és 

antagonistáit kódoló gének polimorfizmusaihoz, melyek számos gyulladásos 

betegséghez társultak, mint a rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, 

atherosclerosis és tuberculosis (Vamvakopoulos és mtsai 2002). 

 

1.16.2. A P2X7R szerepe az IL-18 termelődésében 

 

Az IL-1béta szekréción kívül a P2X7R-nak szerepet tulajdonítanak, a rokon 

proinflammatorikus citokin IL-18 (interferon – gammaindukáló faktor) szintézisében és 

felszabadulásában, mely szintén a pro-IL-18 ICE enzim általi hasításán keresztül 

termelődik (Mariathasan és mtsai 2006, Ferrari és mtsai 2006, Gu és mtsai 2001). 

Ellentétben azonban az IL-1bétával, az IL-18 szekréciója kevésbé függ az LPS 

stimulustól (Perregaux és mtsai 2000), bár mások LPS-függést állapítottak meg (Mehta 

és mtsai 2001). Kimutatták, hogy a Glu496Ala polimorfizmusú P2X7R-t expresszáló 

egyének monocitái jelentősen kevesebb IL-18-at termeltek, ATP ingerlés hatására 

(Sluyter és mtsai 2004), illetve a humán THP-1 sejtek IL-1béta és IL-18 felszabadulása 

LPS valamint BzATP együttes adására érzékenynek bizonyult a P2X7R antagonistákra 

nézve (Finlayson és mtsai nem publikált). Ezek az eredmények azt mutatják, hogy bár 

az IL-18 jelentősége általános gyulladásos folyamatokban, míg terápiás célpontként 

vitatott (Muhl és Pfeilschifter 2004), de az egyértelműen bizonyított, hogy a P2X7R 

antagonizmusa az IL-1béta és IL-18 produkció szimultán gátlásához vezet. 
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1.16.3. A P2X7R szerepe a TNF-α termelésben 

 

Általánosságban a TNF-alpha-ról azt tartják, hogy proinflammatórikus citokin, 

amely többek között sérülések során aktiválódik, és fontos szerepet tölt be az 

immunrendszerben valamint gyulladásos folyamatokban, emellett neurotoxikus és 

neuroprotektív hatásokkal egyaránt bír (Arnett és mtsai 2001, Fontaine és mtsai 2002, 

Combs és mtsai 2001, Suzuki és mtsai 2004). A TNF-alpha hatásai a központi 

idegrendszerben függnek a felszabadulásának körülményeitől, és különbözhetnek 

sérülésre adott akut, valamint hosszantartó sérülésből való felépülés alatti válaszokban 

(Scherbel és mtsai 1999). Mikroglia sejtek növekedett P2X7R kifejeződést mutatnak 

sérülést követő gyulladásos reakció során (Collo és mtsai 1997, James és Butt 2002), 

valamint ebben a sejttípusban az ATP képes előzetes LPS kezelés nélkül is TNF-alpha 

termelést produkálni, Ca2+- függő, ERK/JNK/p38 jelátvivő útvonalon keresztül (Hide és 

mtsai 2000, Suzuki és mtsai 2004). Patkány idegsérüléses modellben, a P2X7R ATP 

általi stimulációjáról kimutatták, hogy megvédi a neuronokat a glutamát toxicitás ellen, 

TNF-alpha felszabadítás révén (Hide és mtsai 2000, Suzuki és mtsai 2004). Érdekes 

ugyanakkor, hogy mikrogliától eltérően, az LPS-stimulált asztrocitákban a P2X7R 

valószínűleg a TNF-alpha felszabadulás gátlásáért felelős (Kucher és Neary 2005). 

Megfigyelték emellett, hogy a P2X7R polimorfizmusa az IL-1béta termelésén kívül, 

csökkenti a plazma TNF-alpha szinteket is, míg az antiinflammatórikus IL-10 szintjei 

magasabbak (Denlinger és mtsai 2005). Ugyanebben a vizsgálatban azt kapták, hogy 

fertőzés alatt az egészséges egyének 15%-a mutatott anti-inflammatórikus mediátor 

válaszokat, ami összefüggésben állt a P2X7R pórusképző aktivitásának szintjével 

(Denlinger és mtsai 2005). Fontos tudni, hogy az IL-1béta és TNF-alpha gátlószereit 

klinikailag használják rheumatoid arthritis (Botsios 2005) és más gyulladásos 

betegségek kezelésére, amióta bizonyított, hogy a P2X7R fontos szerepet tölt be az IL-

1béta és TNF-alpha termelésében, ezért több gyógyszergyár fejleszt (AstraZeneca, 

Pfizer, Abbott) P2X7R antagonistákat ugyanezen indikációkban. 
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1.16.4. A P2X7R szerepe az IL-6 termelésében 

 

A P2X7R-ok szerepét a proinflammatorikus citokinek mellett kimutatták az IL-

6, antiinflammatórikus citokin termelődésének szabályozásában is a plazmában 

(Chessell és mtsai 2005), illetve a fibroblasztokban (Solini és mtsai 2004). Itt kell 

megjegyezni, hogy atherosclerozisban a fibroblasztok valószínűleg növekedett ATP 

koncentrációknak vannak kitéve egyrészt a krónikus gyulladás, másrészt a 

trombocitákból felszabaduló ATP miatt (Beigi és mtsai 1999). Azonkívül a kettes típusú 

diabéteszes páciensekből származó fibroblasztok emelkedett ATP iránti érzékenységet 

mutattak, ami valószínűleg hozzájárult a diabetikus vaszkuláris betegséghez (Solini és 

mtsai 2004). Kimutatták emellett, hogy rágcsáló hízósejteken, amelyek számos más 

P2X és P2YR mellett a P2X7R-t is kifejezik (Gordon 1986), a P2X7R ingerlésének 

hatására számos inflammatórikus citokin kifejeződése növekedett, beleértve az IL-6-t és 

a TNF-alpha-t (Bulanova és mtsai 2005). Ennek megfelelően, helyénvaló lenne 

újravizsgálni a P2X7R szerepét, mint terápiás lehetőséget allergiás gyulladásban is. 

Végül felvetették, hogy az ATP a P2X7R-ok aktivációja révén a citokin szintek (IL-6, 

IL-1béta és TNF-alpha) befolyásolása által azok endogén pirogén funkciójában is 

szerepet játszik (Kluger 1991). Így in vivo bizonyíték támasztja alá, hogy az aktivált 

immunsejtekből felszabadult ATP stimulálja a citokin felszabadulást, ami aztán lázas 

választ indít el LPS-kezelt patkányokban (Gourine és mtsai 2005).  

 

1.17. P2X7R befolyásolására irányuló terápiák 

 
A P2X7R úgy tűnik, igen sokrétű szereppel bír az immunfunkció különböző 

aspektusainak befolyásolásában (Murgia és mtsai 1992, Perregaux és Gabel 1994, Di 

Virgilio 1995, Ferrari és mtsai 1996), így hasznos lehet az immunmoduláció 

célpontjaira mindazon betegségekben, amelyekben az immunrendszer fiziológiásan 

vagy kórosan aktiválódik. Ide tartoznak a különböző fertőző betegségek, az autoimmun 

és allergiás betegségek, illetve a központi idegrendszer degeneratív és gyulladásos 

betegségei. A P2X7R szerepét leírták a limfocita proliferáció (Baricordi 1999), 

fertilizáció (Foresta és mtsai 1996), óriássejt kialakulás folyamatában (Chiozzi és mtsai 

1997), illetve az immunsejtek halálában (Murgia és mtsai 1992, Ferrari és mtsai 1999), 
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a betolakodó mycobaktériumok elpusztításában (Lammas és mtsai 1997), és az IL-1 

posztranszlációs feldolgozásában (Hogquist és mtsai 1991, Perregaux és Gabel 1994), 

hogy csak a legfontosabb példákat említsük. A P2X7R-ok különböző mechanizmusokat 

hasznosítva tudják befolyásolni az immunsejtek működését. Így a P2X7R-ok hatással 

lehetnek az immunműködésre az antigén bemutatáson (Mutini és mtsai 1999), a NO 

termelésén (Molloy és mtsai 1994), sejt-sejt kommunikáción (Inoue 1998) valamint gap 

junction-ok és többmagvú óriássejtek (Chiozzi és mtsai 1997) kialakításán keresztül is. 

A P2X7R magas ATP koncentrációval történő stimulációja emellett nem szelektív 

plazmamembrán pórusok (Rassendren és mtsai 1997) kialakulása révén sejthalált 

eredményezhet (Di Virgilio és mtsai 1998a). Továbbá a P2X7R-ok ingerlése multiple 

kaszpázok pl. kaszpáz 1 (Donnelly-Roberts és mtsai 2004, Kahlenberg és Dubyak 2004, 

Kawamura és mtsai 2005, Bulanova és mtsai 2005) és kaszpáz 3 és 9 (Ferrari és mtsai 

1999a) aktivációjához is vezethet, és a P2X7R egy kapcsolóként működhet az 

apoptotikus vagy nekrotikus sejthalál között (Ferrari és mtsai 1999a). Bár igen intenzív 

kutatás és fejlesztés zajlik e területeken, a P2X7 receptor széleskörű szerepének részletes 

ismertetése a különböző immunfunkciókban túlterjed e disszertáció témájának keretein, 

ezért csak néhány olyan területre hívom fel a figyelmet, amely esetében jelentős 

mennyiségű adat támasztja alá a P2X7R szerepét, mint esetleges gyógyszercélpont.  

Így a P2X7R a legvalószínűbb P2XR altípus, ami közvetítheti a thymus atrófiát, 

mivel jól meghatározott képességgel bír a membránpermeabilizáció, az apoptózis és a 

nekrózis előidézésére is (Nagy és mtsai 2000, Zheng és mtsai 1991).  

P2X7R szerepe a tuberkulózisban: a tuberkulózis granulómatózus betegséget a 

Mycobacterium tuberculosis fertőzés okozza, a makrofágokban lakó és replikálódó 

patogénnel (DeAngelis és Flanagin 2005). A fertőzést követően, az elsődleges 

immunválaszok részeként a T-helper sejtek válasza elindul a M. tuberculosis ellen 

aktiválva és képessé téve a makrofágokat arra, hogy mycobactericiddé váljanak (Flynn 

és Chan 2001, Flynn 2004). Ez a T-helper sejtválasz egyúttal stimulálja a granulómák 

kialakulását is, melyeket P2X7R-expresszáló multinuclear giant cell (MGC)-ként 

karakterizáltak. Megfigyelték továbbá, hogy egy fertőzött makrofág apoptózisa, de nem 

nekrózisa mikobakteriális viabilitás csökkenést eredményezett (Molloy és mtsai 1994), 

és hogy az M. tuberculosissal fertőzött makrofágok egy TNF-alpha függő apoptózis 

folyamaton mentek keresztül (Keane és mtsai 1997, 2000). Ugyanakkor, patogén 
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baktériumtörzsekben kimutatták, hogy növekvő IL-10 termeléssel csökkentik a TNF-

alpha ezen hatását. Továbbá ez az antiinflammatórikus citokin, szolubilis TNF-alphaR2 

(sTNFR2) felszabadulást indított el az alveoláris makrofágokból, ami inaktiválta a 

TNF-alphat, így gátolta a TNF-alpha-függő apoptózist, ami végső soron a 

mikobakteriumok növekedését segítette elő (Balcewicz-Sablinska és mtsai 1998). Ismert, 

hogy a P2X7R aktiváció sejthalált idéz elő, és igazolták, hogy a P2X7R szerepet játszhat 

a fertőzött makrofágok apoptózisában és az azt kísérő mikobakteriális elhalásban. 

Azonban kiderült, hogy az ATP-indukált mikobakteriális elhalás nem a reaktív oxidatív 

vagy nitratív szabadgyökök termelődésének, és az azt követő membrán lízisnek volt a 

következménye (Lammas és mtsai 1997). A megfigyelés, hogy a fertőzött makrofágok 

apoptózisa TNF-alpha-függő, magyarázatot adhat arra vonatkozólag, hogy miért van 

szerepe a P2X7R-nak a mikobakteriális elhalásban, de a P2X7R-függő TNF-alpha 

termelést nem vizsgálták alveoláris makrofágokban. Egy másik vizsgálat azt közölte, 

hogy az extracelluláris ATP a virulens M. tuberculosis elpusztítását PLD-függő módon 

segítette elő (Kusner és Adams 2000), mely részben P2X7R-függő és független 

felvetvén, hogy az antimikobakteriális aktivitás az M. tuberculosis tartalmú fagoszómák 

lizoszómákkal történő fúziójának volt köszönhető. További bizonyítékot nyújtott 

ugyanakkor a P2X7R résztvételére a fertőzött makrofágok apoptózisában egy P2X7R -/- 

KO egereket vizsgáló tanulmány (Fairbairn és mtsai 2001). Mindazonáltal a 

mikobakteriális viabilitás befolyásolásában a P2X7R-on kívül egyéb purin 

receptoroknak is szerepe lehet (Sikora és mtsai 1999). Újabb vizsgálatok arról 

számoltak be, hogy a legyengített M.tuberculosis H37Ra baktériumtörzs gátolta a 

P2X7R jelátvitelt, míg a ciklosporin A (mitochondrial pore transition (MPT) inhibitor 

visszaállította a P2X7R funkciót fertőzött makrofágokban és helyreállította az 

apoptózissal társult antimikobakteriális mechanizmusokat (Gan és mtsai 2005). További 

bizonyítékot szolgáltattak a P2X7R potenciális jelentőségére a tuberkulózisban a 

receptor polimorfizmusokat kutató vizsgálatok. Kimutatták, hogy a loss of function 

P2X7R polimorfizmusok hozzájárultak a mikobakteriális fertőzések iránti fogékonyság 

változékonyságához (Li és mtsai 2002). Úgy tűnik tehát, hogy a P2X7R 

génpolimorfizmusokkal rendelkező egyénekből származó fertőzött makrofágok 

rezisztensek voltak apoptózisra, ami fontos a sejten belüli mikobaktérium 

elpusztításában (Fernando és mtsai 2005, Shemon és mtsai 2006), így a fogékonyság 
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variabilitásának oka talán az ATP antimikobakteriális hatásának hiánya lehet (Saunders 

és mtsai 2003). Mindezen kutatások alátámasztják a P2X7R szerepét, mint lehetséges új 

terápiás célpont a tuberkulózis kezelésére.  

A P2X7R szerepe a rákban: A gyulladás és a rák közötti kapcsolatot 1863-ban 

Rudolf Virchow közölte elsőként (Pearce 2002) és ma már tudjuk, hogy a rák 

feljődésének valószínűsége fokozott a krónikus gyulladás területénél (Marx 2004). 

Mivel a P2X7R-nak nagy jelentőséget tulajdonítanak a sejthalál szabályozásában és a 

citokin termelésben egyaránt, ezért a P2X7R agonisták vagy antagonisták fejlesztése 

hasznos lehet rákellenes szerekként: az agonisták citotoxikus szerként müködhetnének, 

míg az antagonisták a proliferáció ellenében hathatnak. Ez utóbbi hatást igazolja, hogy 

T-limfocitákon a P2X7R gátlása esetében nagymértékben a sejtproliferáció (Baricordi és 

mtsai 1996), illetve a P2X7R limfoid sejtekbe történő transzfekciója fenntartotta a 

növekedésüket szérummentes médiumban (Baricordi és mtsai 1999). E hatás 

autokrin/parakrin hurokkal magyarázható, melyben az ATP növekedési faktorok 

hiányában, melyek normálisan jelen vannak a szérumban, is elősegíti a limfoid 

sejtproliferációt (Baricordi és mtsai 1999). A P2X7R transzfekció emellett fokozza a 

transzfektált sejtek nyugalmi mitokondriális potenciálját, és feltölti a sejtek energia 

raktárait (pl.ATP), melyek növekedési előnyt adnak a sejteknek (Adinolfi és mtsai 

2005). Ahogy a mitokondriális működési zavar fontos faktor az apoptózisban (Bernardi 

és mtsai 2001), egy növekedés a nyugalmi mitokondriális potenciálban várhatóan 

rezisztensé teheti a sejteket az apoptózissal szemben, így biztosítva őket növekedési 

előnnyel (Adinolfi és mtsai 2005). Ezen eredmények világos jelentőséget adnak azon 

korábbi megfigyelésnek, miszerint a P2X7R overexpresszált számos rákban (Wiley és 

mtsai 2002), míg a Glu496Ala P2X7R polimorfizmus néhány krónikus limfoblasztikus 

leukémiás páciensben az agonista-mediált apoptózis hiányával járt együtt (Gu és mtsai 

2001). Más vizsgálatok viszont azt találták, hogy ez a polimorfizmus nem okozott 

növekedést a krónikus limfoblasztikus leukémia rizikójában (Sellick és mtsai 2004). 

Egy harmadik vizsgálatban azonban a különféle P2X7R polimorfizmusokról azt találták, 

hogy hozzájárulnak a krónikus limfoblasztos leukémia klinikai kimeneteléhez (Thunberg 

és mtsai 2002). Érdekes új eredmény emellett, hogy a hiszton deacetiláz (HDAC) 

inhibitorok (új hatóanyagok, jelenleg fejlesztés alatt állnak, mint pleiotropikus 

rákellenes szerek), gyulladásellenes hatóanyagként is érdemesek fejlesztésre, mivel 
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csökkentik az ATP-stimulált IL-1béta termelést P2X7R-on keresztül (Carta és mtsai 

2006). A P2X7R ligandok potenciális szerepe rákkezelésben tehát megalapozottnak 

tűnik, természetesen egyelőre még jövőbeni kutatás tárgyaként. 
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II. CÉLKITŰZÉSEK 

 

1. P2 receptorok szerepének feltárása a noradrenalin felszabadulás szabályozásában 

patkány hippokampuszban. 

 

Vizsgálainkban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az ionotrop P2 

receptorok aktivációja felszabadít-e noradrenalint (NA) az agyi katekolaminerg pályák 

végződéseiből, és ha igen, milyen purinoceptor altípusok közvetítik ezt a hatást. 

 

2. A P2X7 receptor szerepének feltárása a GABA és glutamát felszabadulás 

szabályozásában egér hippokampuszban. 

 

Ezen vizsgálat abból a célból született, hogy kiderítsük, vajon az ATP a P2X7 

receptorokon keresztül hatva, képes-e módosítani a GABA és glutamát felszabadulást 

P2X7R vad típusú és P2X7R -/- KO egerek hippokampusz szeleteiben.   

 

3. A P2X7 receptor és a p38 MAPK szerepe a glutamát felszabadulás szabályozásában 

egér hippokampuszban. 

 

E vizsgálatban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a P2X7R aktiváció 

elősegíti-e a p38 MAPK jelátvitelt a hippokampuszban és ha igen, ez a jelátviteli 

esemény közvetíti-e az ATP serkentő hatását a glutamát felszabadulásra egér 

hippokampusz szeletekben. 
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III. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

Az összes kísérletet a laboratóriumi állatok tartására és használatára vonatkozó 

NIH útmutatóban vázolt alapelveknek és eljárásoknak megfelelően végeztük, és a 

Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet Munkahelyi Állatetikai Bizottsága hagyta 

jóvá. Az állatkísérleti engedély száma: 25-110/2002. 

A C57BL/6J alapú P2X7R -/- KO egerek eredeti tenyészpárjait Christopher 

Gabel (Pfizer, Groton CT, USA) szolgáltatta. Az egérvonal alapját alkotó 

génkonstruktumban a P2X7 receptort kódoló gén egy szakaszát egy neomycin 

rezisztenciát kódoló génszakasszal helyettesítették, melynek hatására a létrejövő 

homozigótákban a P2X7 receptort kódoló gén nem íródik át és ez a P2X7 receptor 

fehérje hiányát okozza (Solle és mtsai 2001). Az összes kísérletet 3-5 hónapos, 20-25 g-

os, hímnemű, homozigóta P2X7R -/- (KO) egereken, illetve ugyanilyen korú, súlyú és 

nemű vad típusú egereken P2X7R +/+ (WT) végeztük, mely utóbbiakat kontrolként 

használtuk. A genomiális DNS-t P2X7R +/+ (WT) és P2X7R-/-(KO) egerek farkaiból 

izoláltuk, és a genotípusukat PCR analízissel, Solle és mtsai. által leírt gén-specifikus 

primereket alkalmazva határoztuk meg. 

3.1. RT-PCR analízis 
 

Hímnemű, 31-36 napos, 120-140 grammos Wistar patkányokat CO2 

belélegeztetéssel érzéstelenítettük, és dekapitáltuk, majd az agyat gyorsan kiemeltük és 

jéghideg 95% O2-el és 5 % CO2-al oxigenizált Krebs-oldatba helyeztük. Az agytörzset 

gyorsan eltávolítottuk, majd folyékony N2-be gyűjtöttük. Az agytörzsben lévő RNS-t, 

TriPure izolációs reagenssel vontuk ki a termékhez adott protokoll szerint (Roche 

Diagnosztika, Indianapolis, IN). Az RNS mintákat DEPC (diethyl pyrocarbonate) 

tartalmú desztillált vízben oldottuk fel, majd formaldehid tartalmú agaróz gélen 

ellenőriztük és mennyiségét 260 nm-en mért abszorbanciával határoztuk meg. RNS-al 

(1 µg, 2 µl) reverz trankszkripciót végeztünk RevertAid First Strand cDNA Synthesis 

Kit-tel (Invitrogen, Carlsbad, CA), random hexamer primereket használva. A PCR 

reakcióban különböző P2X és P2Y receptor altípusokra specifikus primereket 

alkalmaztunk a cDNS-ek amplifikációjára, míg β-aktin primereket a kontrol 

amplifikációra. A GenBank hozzáférési számok a következők voltak: p2x1, 
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NM_012997; p2x2, U14414; p2x3, NM_031075; p2x4, X91200; p2x5, X92069; p2x6, 

X97376; p2x7, NM_019256; p2y1, U22830; p2y2, NM_017255; p2y4, NM_031680; 

p2y6, D63665; és β-aktin, X03765. Az amplifikáció feltételei a következők voltak: 

kezdeti denaturáció 95°C, 5 min, hot start 80°C, majd 94°C, 1min, 59°C, 1min és 72°C, 

1min 40 ciklus, végső extenzió 72°C, 5min. A PCR termékeket agaróz 

gélelektroforézissel elemeztük.  

 

3.2. Tríciált noradrenalin ([3H]NA) felszabadulás mérés patkány hippokampusz 
szeletekből 
 

A kísérletekben 31-36 napos, 120-140 grammos hím Wistar patkányokat 

(Charles River Hungary) használtunk fel. A CO2-dal dúsított levegő segítségével 

elkábított patkány dekapitációja után, a koponyatetőt a durával együtt eltávolítottuk, az 

agyat kiemelve azonnal jéghideg Krebs-oldatba helyeztük, amin 95% O2 és 5% CO2 

tartalmú gázkeveréket (karbogén) buborékoltattunk át. A Krebs-oldat összetétele a 

következő volt: NaCl (115 mM), KCl (4,7 mM), KH2PO4 (1,2 mM), CaCl2 (2,5 mM), 

MgSO4 (1,2), NaHCO3 (25 mM), glükóz (10 mM), aszkorbinsav (30 μM), Na2EDTA 

(100 μM), az oldat pH-ját pedig 7.4-re állítottuk be. A hippokampuszokat megtisztítva a 

környező szövettől 400 μm vastag keresztirányú szeletekre (3-5 mg) vágtuk egy 

McIlwain típusú szövetszeletelővel. Az így készített szeletek közül négy középtájról 

származó szeletet használtunk fel a mérésekhez. A szeleteket 45 percen keresztül 

inkubáltuk 37 ºC-on 1 ml Krebs-oldatban, melyekhez 5 μl (370 kBq/ml) tríciált 

noradrenalint ([3H] NA, Amersham) adtunk. Az inkubáció után egy kémcsőben 

háromszor óvatosan átmostuk a szöveti mintákat, majd egy négycsatornás perfúziós 

berendezés mindegyik 100 μl térfogatú kamrájába egy–egy hippokampusz szeletet 

helyeztünk. A következő lépésben 1 órán keresztül szuperfúziós rendszerben mostuk a 

szeleteket 0.7 ml/perc perfúziós sebességgel, szintén 37°C-os hőmérsékletű karbogénnel 

folyamatosan átbuborékoltatott Krebs-oldattal, ezzel biztosítva a nem specifikusan 

kötött tríciált noradrenalin eltávolítását a rendszerből. A mintavételezést a 60 perces 

előperfúzió után kezdtük, kamránként összesen 19 három perces mintát vettünk. A 

mérések során általában a következő mérési lépéseket követtük: A kísérletek során a 

mintavétel 6. (a 2. mintavétel kezdete) és 36. (a 12. mintavétel kezdete) percében a 
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szeleteket agonista oldatokkal ingereltük. Mivel az ingerléshez használt anyagok (ATP, 

αβ−metilén-ATP, ADP) jelentősen csökkentik a pH-t és a szabad Ca2+ - ion 

mennyiségét, a kísérletekben használt agonista oldatok pH-ját minden esetben 7.4-re 

illetve a Ca2+ - ion koncentrációt 2.5 mM-ra állítottuk vissza. Ez alól természetesen 

kivétel a pH változást és a Ca2+ - mentes Krebs-oldat hatását vizsgáló kísérletek. 

Azokban a kísérletekben, melyekben valamilyen gátlószer hatását vizsgáltuk, az 

antagonista oldatát a két ingerlés között (minden egyéb feltételt változatlanul hagyva), 

általában a mérés 18. percétől juttattuk a rendszerbe. Olyan kísérletekben, melyben 

eltértünk az előbb leírt lépésektől, az adott mérés leírásában külön kitérek. A 

radioaktivitás mérés és az adatok feldolgozása az alábbiakban leírt módon történt. (A 

kísérleteket Balázsa Tamás végezte.) 

3.3. Tríciált glutamát ([3H]GLU) és [3H]GABA felszabadulás mérés egér 
hippokampusz szeletekből 
 

A tríciált glutamát és GABA felszabadulást mérő kísérleteket a korábban leírt 

módszerrel végeztük (Sperlágh és mtsai 2002). Röviden, 3-5 hónapos, 20-25g-os, 

hímnemű C57BL/6J alapú P2X7R +/+ vad típusú (WT) és P2X7R -/- (KO) knock-out 

egereket CO2 belélegeztetéssel érzéstelenítettük, majd dekapitáltuk. Az agy elülső 

harmadában végzett transzverzális metszés után a corpus callosum területén hosszanti 

bemetszést ejtve, a két félteke félrehajtásával feltártuk a hippokampuszokat, majd 

kiemeltük őket az agyi állományból. A hippokampuszokat jéghideg 95%-os O2-el és 

5%-os CO2-al telített Krebs-oldatban metszettük ki, és 400 µm vastag szeleteket 

készítettünk McIIwain szövet szeletelővel. A szeleteket 1 ml módosított Krebs-oldatban 

inkubáltuk (mM: NaCl 113, KCl 4.7, CaCl2 2.5, KH2PO4 1.2, MgSO4 1.2, NaHCO3 

25.0, glükóz 11.5, pH 7.4) 5 μCi/ml [3H]glutaminsav ([3H]Glu, 1.74 TBq/mmol; 

Amersham Pharmacia Biotech, Buckinghamshire, UK) vagy 5 μCi/ml [3H]GABA (3.44 

TBq/mmol; Amersham) és β-alanin (1mM, Tocris Cookson, Bristol) jelenlétében 45 

percig, az utóbbit a glia sejtek trícium felvételének megakadályozása céljából 

alkalmaztuk. A médiumot 95%-os O2 és 5%-os CO2 (karbogén) gázeleggyel 

folyamatosan buborékoltattuk 32°C-os környezetben a GLU kísérleteknél és 37°C-on a 

GABA kísérleteknél. A feltöltés után a szeleteket 95%-os O2 és 5%-os CO2-al telített, 

módosított Krebs-oldatban (GABA kísérletekben 0.1 mM aminooxiecetsav tartalmú, 
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Sigma, St. Louis, MO, USA) perfundáltuk (áramlási sebesség: 0.7 ml/perc). Ezt 

követően 3 perces perfúziós mintákat gyűjtöttünk és meghatároztuk a tríciált glutamát 

és GABA tartalmukat. Két egymást követő elektromos tér-ingerlési periódust 

alkalmaztunk (EFS1, EFS2) Grass S88 stimulátorral (Quincy, MA, USA; 10 Hz, 720 

shocks, 1 ms, [3H]Glu: 40V, [3H]GABA: 35 V). Más kísérletek preparátumait 6 perces 

agonista (ATP) perfúziónak tettük ki, antagonisták/gátlószerek (SB203580, PD098095, 

PPADS, BBG) jelenlétében és hiányában, melyeket a második agonista alkalmazása 

előtt 30 perccel tettük a perfúziós oldatba és a kísérlet végéig alkalmaztuk. A 

preparátumokból felszabadult radioaktivitást Packard 1900 Tricarb folyadék 

szincillációs spektrométerrel mértük. A tríciált GLU és GABA felszabadulást a minta 

gyűjtés idejében, a szövetben lévő radioaktivitás összegének százalékaként fejeztük ki 

(frakcionális felszabadulás). A szövet trícium felvételét úgy határoztuk meg, hogy az 

össz tricium felszabadulás összegéhez hozzáadtuk a kísérlet utáni szöveti tartalmat 

Bq/g-ban kifejezve. Az alap kiáramlást az antagonisták/gátlószerek hiányában 3 percben 

mért minta frakcionális felszabadulásaként számítottuk ki. Az elektromos ingerlés által 

kiváltott (EFS1, EFS2) és agonista által kiváltott (S1, S2) tríciált GLU és GABA 

kiáramlást, a görbe alatti terület módszerrel (AUC) számítottuk ki, a nyugalmi 

felszabadulásnak az ingerlést követő mintákban mért radioaktivitásból való kivonásával. 

Az antagonisták/gátlószerek hatását az agonista által kiváltott tríciált GLU és GABA 

vegyületek jelenlétében és hiányában mért S2/S1 hányadosként fejeztük ki. 

3.4. Statisztikai analízis 
 

Az összes adatot n számú megfigyelések S. E. M. átlagaiként határoztuk meg. A 

statisztikai elemzéseket, egy-szempontú varianciaanalízist (ANOVA) követő Dunnett’s 

post hoc teszttel (többszörös összehasonlítás) vagy Student’s t-teszttel (páros 

összehasonlítás) végeztük. P <0.05 értékeket statisztikailag szignifikánsnak tekintettük. 

 

3.5. Protein izolálás egér hippokampusz szeletekből 

 
400 µm vastag, egér hippokampusz szeleteket preparáltunk McIIwain szövet 

szeletelővel 2 hónapos, 20-25g-os, hímnemű homozigóta, C57BL/6J alapú P2X7R +/+ 
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WT vad típusú és P2X7R -/- KO knock-out egerek hippokampuszából egy már 

korábban leírt módszer szerint (Siciliano és mtsai 1994). Röviden, a hippokampuszt 

jéghideg Ca2+- mentes ACSF oldatban metszettük ki és 10 percre 1 ml Ca2+- mentes 

ACSF oldatot tartalmazó prolipropilén csövekbe helyeztük (10 szelet/cső) 35°C-on, az 

oldat pH-t 7.4-re állítottuk be O2/CO2 (95:5, v/v)-összetételű gázelegy 

buborékoltatásával. Ezt követően, a szeleteket spatulával áthelyeztük 900 µl 1.1 mM 

Ca2+- ion és 1 µM TTX (megakadályozza az idegi kisülés okozta közvetett hatásokat) 

tartalmú ACSF oldatot tartalmazó prolipropilén csövekbe, és 35°C-on, 50 percig 

inkubáltuk a farmakológiai kezelések előtt. A purinoceptor agonistákat (ATP, 1 mM, 

BzATP, 100 µM), az inkubálás után 5 percig adtuk, míg a purinoceptor antagonistákat 

(PPADS, 30 µM és BBG, 1 µM), illetve a p38 MAPK gátló SB203580-t (1 µM) 30 

percig. 

3.6. Western blot elemzés 
 

Az ACSF oldatot eltávolítottuk, és a szeleteket 100 µl 1% SDS-t, 1 mM Na-

ortovanadátot (foszfatáz gátló) valamint 1 µl proteáz inhibitor koktélt (AEBSF 104 mM, 

Aprotinin 0,08 mM, mint szerin proteáz inhibitorok, Leupeptin 2 mM: gátolja mind a 

szerin és a cisztein proteázokat, Bestatin 4 mM gátolja az aminopeptidázokat, Pepstatin 

A: 1.5 mM gátolja az acid proteázokat és E-64: 1.4 mM gátolja a cisztein proteázokat) 

tartalmazó, 100 µl-re steril desztillált vízzel feltöltött homogenizáló pufferben 3x10 

msp-ig jégen szonikálással lizáltuk. Valamennyi minta protein koncentrációját 

centrifugálás után (4°C, 10000 rpm, 15 perc) a felülúszóból mértük Folin reagenst 

használva 750 nm-en, spektrofotométerrel. A mintákat minta pufferben, forralással 

készítettük el és azonos mennyiségű, 70 µg proteint választottunk szét Tris-Glycin-

SDS-poliakrilamid gélelektroforézissel (10%-os gél), majd nitrocellulóz membránra 

transzferáltuk MiniProtean-3 (BioRad) készüléket alkalmazva. Az átvitel után a p38 C-

20 elsődleges antitestnél a membránokat 5%-os száraz tejes TBST (Tris-Buffered-

Saline-Tween-20) pufferben blokkoltuk 1h-án keresztül szobahőn rázatva, majd 3x10 

percig mostuk TBST pufferben, ezután kezeltük az elsődleges antitesttel (1:500-as 

hígításban) 1h-ig szintén szobahőn rázatva, és ismét 3x10 percig mostuk TBST 

pufferben. A P-p38 elsődleges antitestnél a membránokat 1% BSA tartalmú TBST 

pufferben blokkoltuk éjszaka 4°C-on, majd 3x10 percig mostuk TBST pufferben, 
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később a P-p38 elsődleges antitesttel (1:1000 hígításban) kezeltük 2h-án keresztül 

szobahőn rázatva, végül ismét mostuk 3x10 percig TBST pufferben. A másodlagos 

antitestet a p38-C20 elsődleges antitestnél 1:3000, a P-p38 elsődleges antitestnél 1:5000 

hígításban alkalmaztuk 1h-án át szobahőn rázatva, majd 3x10 percig TBST pufferben 

mostuk. A specifikus kötéseket kemilumineszcens módszerrel határoztuk meg és tettük 

láthatóvá. Az immunreaktív kötések mennyiségi elemzését SynGene program 

denzitométeres elemzésével értékeltük ki. Az adatok 3 egymástól független kísérlet 

átlagát mutatják. 
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IV. EREDMÉNYEK 

4.1. Serkentő hatású P2X receptorok részvétele a tríciált noradrenalin 
felszabadulás szabályozásában patkány hippokampuszban  
 

Az ATP és analógjai különféle P2 receptorokon hatnak, beleértve az ionotróp 

P2X és G-protein kapcsolt metabotróp P2Y receptor családokat. A célból, hogy 

azonosítsuk a különböző P2 receptor altípusok részvételét az ATP hatásában, 

tanulmányoztuk a P2X és P2Y receptor alegységeket kódoló mRNS-ak expresszióját az 

agytörzsben, ami tartalmazza a hippokampuszt beidegző központi katekolaminerg 

idegsejtek sejttestjeit. Az agytörzsből származó minták teljes RNS tartalmát reverz 

transzkripcióval írtuk át, majd a P2X és P2Y receptor altípusokra specifikus primereket 

használva PCR reakcióban felerősítettük. Az RT-PCR elemzés során P2X1,2,3,4,6,7 és 

P2Y1 receptor altípusokat kódoló mRNS-ek fejeződtek ki, míg a P2X5 valamint a 

P2Y2,4,6 receptoroknál nem észleltünk jeleket, melyek méretét 100 bp-os létra 

alkalmazásával azonosítottuk. Belső kontrolnak a béta-aktint használtuk. A gél legalább 

3 független kísérlet eredményét reprezentálja (7. ábra). 

 

 

7. ábra: Purinoceptor altípusok RT-PCR elemzése patkány agytörzsben 
 

A további kísérletekben a P2 receptor aktiváció hatását vizsgáltuk a 

hippokampusz szeletekből mért tríciált noradrenalin ([3H]NA) felszabadulására. Az első 

lépésben a szeleteket hat percig 10 mM-os koncentrációjú ATP oldattal ingereltük. A 

nyugalmi [3H]NA felszabadulás a teljes szöveti tartalom 0.57±0.04 %-nak adódott 

(n=12), mely a kontrol kísérletek során nem változott szignifikánsan. Az ATP kezelés 
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hatására a [3H]NA kiáramlás jelentősen megemelkedett, majd az ingerlés kezdetétől 

számított 12. percben visszaállt a nyugalmi szintre. Az első ingerlésre adott válaszokból 

számolt görbe alatti területek (S1) átlaga 1.22 ± 0.06 FR%, a második ingerlésre 

ugyanez az érték (S2) átlaga 0.97 ± 0.03 FR% adódott. Ezekből az értékekből számított 

S2/S1 hányados 0.80±0.04 (n=12) volt (8. ábra). Ezt a mérési eredményt tekintettük 

kontrolnak, és minden további mérési eredményt ehhez viszonyítottunk. 
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8. ábra: A kontrol kísérletek release-görbéinek átlaga (n=12) 

  

Az ATP noradrenalin felszabadulást serkentő hatása alapján feltételezni lehetett, 

hogy a hatást P2-receptorok közvetítik, de mivel az ATP gyorsan lebomlik az 

extracelluláris térben, nem lehetett kizárni azt sem, hogy a hatást az ATP hidrolíziséből 

származó adenozin közvetíti valamilyen adenozin receptoron keresztül. A következő 

kísérletben ezért αβ-metilén-ATP-vel ingereltük a szeleteket. Az αβ-metilén-ATP 

széles spektrumú P2X receptor agonista, melynek nagy előnye az ATP-vel szemben, 

hogy enzimatikusan csak kis mértékben bomlik (az αβ-metilén-ATP nem szubsztrátja a 

szeletben található ekto-nukleotidázoknak) (Humphrey és mtsai 1995, Kennedy és Leff 

1995). Az αβ-metilén-ATP kezelés is jelenős mértékben fokozta a [3H]NA kiáramlást, a 

kezelések által kiváltott válasz nagysága a vizsgált koncentrációkban meghaladta a 

kontrolként használt azonos koncentrációjú ATP által indukált hatást (9.ábra). Az a 

tény, hogy a kísérletben az αβ-metilén-ATP agonistaként viselkedett, bizonyítja, hogy a 

serkentő hatás nem adenozin receptorok közvetítésével valósul meg, illetve, mivel az 
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αβ-metilén-ATP kizárólag a P2X-receptor alcsalád bizonyos tagjain rendelkezik 

agonista hatással, a pozitív eredmény jelentősen csökkentette a jelátvitelért felelős 

lehetséges receptorok számát. Különböző koncentrációban vizsgálva ezeket az 

agonistákat (ATP, αβ-metilén-ATP), illetve a pontosabb farmakológiai profil felállítása 

érdekében még egy általános P2-receptor agonistát, az ADP-t megvizsgáltuk, és a 

következő dózishatás-görbéket kaptuk: 

 

 

9. ábra: Különböző P2-receptor agonistákkal végzett kísérletekből számolt 
dózishatás-görbék 

 
Összefoglalva tehát az ATP, αβ-metilén-ATP és ADP kezelés koncentráció függően 

fokozta a [3H]NA kiáramlást az átáramoltatott hippokampusz szeletekből a következő 

hatáserősségi sorrendben: αβ-metilén-ATP > ATP > ADP. 

Az általunk vizsgált koncentráció intervallumban (1-30 mM) ezek az agonisták 

nem mutattak telítési görbét (9. ábra), ezért az egyes agonistákhoz tartozó EC50 

értékeket nem lehetett meghatározni.  

A kontrol kísérletekből származó mintákkal két méréssorozatot végeztünk el, 

melyekben az ATP kezelés előtti frakciókból származó, és az ingerlés következtében 

megemelkedett trícium tartalmú mintákban vizsgáltuk a radioaktív anyagok eloszlását 

HPLC módszerrel (Az analízist Baranyi Mária végezte). Az analízis eredményéből 

látszik, hogy a minták teljes trícium tartalma részben [3H]NA-ból részben pedig [3H] 
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tartalmú metabolitokból: [3H]adrenalin, [3H]dihidroxifeniletilén-glikol ([3H]DOPEG), 

és [3H]normetanefrin származik (10. ábra). 

 

 Nyugalmi (%) ATP ált. kiváltott(%) 

Noradrenalin 33.98±2.65 34.85±2.53 
Adrenalin 15.43±1.35 18.69±1.95 

Normetanephrin 32.45±3.68 25.08±2.17 
DOPEG 18.13±2.27 21.36±2.74 
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Normetanephrin

DOPEG

 
 

10. ábra: A minták radioaktív összetevőinek %-os összetétele. Az eredmények a 

teljes radioaktív tartalom %-ában vannak megadva (n=8) 

 

Látható, hogy az inkubáció ideje alatt a neuronok által felvett [3H] noradrenalin jelentős 

része metabolizálódik a mérés ideje alatt. A minták összetétele alapján valószínűsíthető, 

hogy a nyugalmi és az ATP kezelés által indukált kiáramlás azonos raktárakból 

származnak.  

Mivel ismert, hogy az ATP növeli a glutamát felszabadulást a hippokampuszban 

(Koizumi és Inoue 1995, Sperlágh és mtsai 2002), ezért elképzelhető, hogy jelen 
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esetben az ATP a glutamát receptorok közvetítésével növeli a noradrenalin kiáramlást. 

Ezt a lehetséges indirekt ATP hatást két glutamát-receptor antagonista felhasználásával 

vizsgáltuk. A szeleteket NMDA-receptor antagonista AP-5-tel (50 μM) kezelve a 

felszabadult noradrenalin mennyisége csökkent, de a változás a kontrol kísérlethez 

viszonyítva nem volt szignifikáns. AP-5 (50 μM) és a nem NMDA-receptor antagonista 

CNQX (10 μM) együttes adásának hatása viszont, már szignifikáns mértékben 

csökkentette a [3H]NA kiáramlást, melyből következik, hogy az ATP hatását részben 

glutamát receptorok közvetítik (11A. ábra). 

 A következő lépésben azt vizsgáltuk, hogy az akciós potenciál gátlása milyen 

hatással van az ATP által kiváltott NA felszabadulásra. A szeleteket feszültségfüggő 

Na+-csatorna blokkolóval, tetrodotoxinnal (TTX, 1 μM) kezelve nem kaptunk 

szignifikáns eltérést a kontrol kísérletben kapott S2/S1 aránytól (11A. ábra), vagyis a 

tovaterjedő membránpotenciálnak nincs szerepe ebben a folyamatban.  

 A P2X-receptorok aktivációjuk során rövid ideig (<10 ms) permeábilissá válnak 

kisebb méretű kationok számára (Na+, K+, Ca2+), mely közvetlenül membrán 

depolarizációhoz illetve Ca2+ szint növekedéséhez vezet (Bean 1992, Dubyak és el-

Moatassim 1993). A receptoron keresztül a sejtbe beáramló Ca2+ - ion mennyisége az 

adott receptorforma Ca2+- ion permeabilitásától függ, de a depolarizáció a membránban 

feszültségfüggő Ca2+-csatornákat aktiválva további Ca2+ - ion beáramlást is 

eredményezhet. Első feltételezésünk az volt, hogy a transzmitter kibocsátást az 

extracelluláris térből beáramló Ca2+ - ion váltja ki. Tehát magán a receptoron keresztül, 

illetve a feszültségfüggő Ca2+-csatornákon keresztül beáramló Ca2+ - ion okozza a NA 

felszabadulást. Ennek ellenőrzésére a következő kísérletet végeztük: a kísérletben 

használt oldatok mindegyikét Ca2+ - mentes oldatokra cseréltük. Az így elvégzett 

mérésben nem kaptunk szignifikáns eltérést a kontrol kísérlethez képest (11B. ábra). 

 Mivel a P2X receptorok Na+- ionra is permeábilisak, második lehetőségként az 

extracelluláris Na+ - ionok szerepét vizsgáltuk meg a [3H]NA felszabadulás 

kiváltásában. A Na+ - mentes Krebs-oldat, melyben a Na+- iont equimoláris choline 

chloriddal helyettesítettük, teljesen gátolta az ATP által kiváltott [3H]NA felszabadulást 

(11B ábra). Hasonló hatást értünk el a noradrenalin transzporter gátló desipramine (10 

μM) alkalmazásával is. Az ATP által kiváltott [3H]NA felszabadulás feltételezett 
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mechanizmusa tehát a receptor ioncsatornán keresztüli Na+ - ion beáramlás, majd azt 

követően a Na+ - ion függő noradrenalin transzporter megfordulása.  
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11A: Glutamát antagonisták: 
AP-5 (50 μM) és CNQX (10 
μM) valamint TTX (1 μM) 
hatása  a 10 mM-os ATP 
által kiváltott [3H]NA 
felszabadulásra. A 
vizsgálandó anyagokat 18 
perccel a második ATP 
stimulust megelőzően 
adagoltuk a perfúziós oldatba. 

11B: Ca2+-, Na+ - mentes oldat 
és a noradrenalin 
transzporter gátló desipramin 
(DSP, 10 μM) hatása  a 10 
mM-os ATP által kiváltott 
[3H]NA felszabadulásra. 1mM 
EGTA-val kiegészített Ca2+ - 
mentes Krebs-oldatot (Ca free) 
és a Na+ - mentes Krebs-oldatot 
(Na free) 60 perccel a 
mintagyűjtés megkezdését 
megelőzően alkalmaztuk. Ez 
utóbbi esetben a Krebs-oldat 
Na+ - ion tartalmát equimoláris 
choline chlorid-dal 
helyettesítettük.  

 

A hatásközvetítésben szerepet játszó P2X receptorok azonosításához a 

következő P2X antagonistákat használtuk fel:  

Suramin: általánosan használt nem szelektív P2 receptor antagonista. Rekombináns P2X 

receptorokkal végzett kutatások alapján a suramin nem, vagy csak kis mértékben gátolja 

a P2X4 homomert (Buell és mtsai 1996, Robaye és mtsai 1997). A suraminnal végzett 

kísérletekben figyelembe kell venni, hogy a suramin ekto-nukleotidáz inhibitor hatással 
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rendelkezik (Crack és mtsai 1994, Chen és mtsai 1996), ami jelentősen befolyásolhatja 

a biológiailag kevésbé stabil agonistákkal végzett kísérleteket. 

PPADS: nem szelektív P2 receptor antagonista. Patkányból klónozott P2X4 receptorok 

nem gátolhatók PPADS kezeléssel (Collo és mtsai 1996, Soto és mtsai 1996), de 

emberből klónozott P2X4 homomereket PPADS-sel kezelve erős gátlást írtak le 

(Garcia-Guzman és mtsai 1997). 

NF023: P2X-csoportszelektív antagonista suramin származék.  Gátló hatással csak a 

P2X1-, P2X2-, P2X3-, P2X4-receptorokon rendelkezik, ezek közül a P2X1 receptoron a 

leghatékonyabb (Soto és mtsai 1999) 

Brilliant Blue G (BBG): P2X-csoportszelektív antagonista, a P2X2-, P2X4-, P2X7-

receptorok gátlószere, de nanomoláristól mikromoláris tartományban szelektív a P2X7 

receptorra.  

NF449: erősen P2X1-homomer szelektív antagonista (Braun és mtsai 2001), de nagyobb 

koncentrációban gátolja a P2X2/3- és a P2X3-receptorokat is. 

A szeleteket 30 μM-os koncentrációjú PPADS oldattal kezelve szignifikáns csökkenést 

kaptunk az ATP (10 mM) által kiváltott [3H]NA kiáramlásban. 300μM-os 

koncentrációjú suramin ugyancsak csökkentette a [3H]NA felszabadulást, de a 

csökkenés mértéke nem volt szignifikáns, csakúgy, mint a  Brilliant Blue G (BBG,  100 

nM) esetében (1. táblázat). Az NF023 P2X1-receptorra szelektív koncentrációban (1 

μM) nem, de 10 μM-os koncentrációban már szignifikáns gátlást mutatott. Az NF449 

100 nM-os oldata jelentősen gátolta az ATP (10 mM) által kiváltott [3H]NA 

felszabadulást (1. táblázat). Egyik antagonista kezelés sem változtatta meg 

szignifikánsan a nyugalmi [3H]NA felszabadulást.  
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Drug S2/S1 n P 

- 0.80±0.04 12  

suramin 0,56±0,07 4 >0.05 

PPADS 30 μM 0.32±0.06 12 <0.01 

NF023 1 μM 0.78±0.13 4 >0.05 

NF023 10 μM 0.40±0.09 4 <0.05 

NF449 100 nM 0.23±0.08 4 <0.01 

Brilliant Blue G 100 nM 0.52±0.07 8 >0.05 

MRS 2179 10 μM 0.994±0.116 4 >0.05 

DPCPX 250 nM 1.052±0.229 4 >0.05 

DMPX 250 nM 0.755±0.061 4 >0.05 

 

1. táblázat: P2 és adenozin receptor antagonisták hatása az ATP (10 mM) által 

kiváltott [3H]NA felszabadulásra hippokampusz szeletekből 

 

A kísérleteket a 8. ábrának megfelelő protokoll szerint hajtottuk végre. Az 

antagonistákat 18 perccel a második ATP stimulus (S2) előtt tettük a perfúziós oldatba. 

Az eredményeket S2/S1 arányban fejeztük ki, a drogok jelenlétében és hiányában. 

Statisztika: ANOVA +Dunnett teszt. 

 

 Több P2X receptor működése megváltozik extracelluláris pH-változás hatására. Ezt 

felhasználva lehetőség nyílik olyan receptorformák elkülönítésére is, melyeket egyéb 

farmakológiai módszerekkel nem, vagy csak nagyon nehezen lehetne megkülönböztetni.  

Az extracelluláris pH-változás hatását a következő kísérlettel mértük: a szeleteket a 

kísérlet kezdetétől a 9. mintavétel kezdetéig pH=6.4 Krebs-oldattal perfundáltuk, és az 

ingerlő ATP (10 mM) oldat pH-ját is erre az értékre állítottuk be. A 9. mintavételtől a 

perfundáló oldatot 7.4-es pH-jú Krebs-oldatra cseréltük és a 2. ingerléshez használt 

ATP (10 mM) oldat pH-ját is erre igazítottuk. A kísérletben a pH csökkentés (pH=6.4) a 
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kontrolhoz (pH=7.4) viszonyítva 58.2%-os gátlást okozott, vagyis a jelátvitelért felelős 

receptorok savas közegben gátlódtak (S1: 1.29±0.03%, 0.54±0.11% pH 7.4 és 6.5 

esetén, n=4, P <0.01). 

 A PCR eredmény alapján a noradrenalin felszabadulás preszinaptikus 

modulációjában a vizsgált P2Y receptorok közül csak a P2Y1R-nak lehet szerepe. 

Ennek a lehetőségnek vizsgálatához egy P2Y1R szelektív antagonistát, az MRS2179-et 

használtuk fel. A kísérletben, a szeleteket MRS2179 10 μM-os oldatával kezelve nem 

kaptunk szignifikáns eltérést a kontrol kísérletek átlagától (1. táblázat), tehát 

valószínűsíthető, hogy a P2Y1-receptorok nem játszanak szerepet a serkentő 

modulációban. 

 Mivel a PCR kísérletben nem vizsgáltuk meg az összes P2Y-receptort (P2Y11, 12, 13, 

14) és ezek közül a két receptor forma a P2Y12 és a P2Y13 Gi-fehérjékhez kapcsolódva 

alkot működési egységet, ezért Gi-fehérje inhibítor pertusssis toxin felhasználásával a 

következő kísérlettel próbáltuk részvételüket kizárni. A szeleteket a kísérlet megkezdése 

előtt, 12 órán keresztül pertussis toxin 2.5 μg/ml-es koncentrációjú oldatával inkubáltuk, 

a mérés során a többi méréshez hasonlóan a szeleteket 10 mM-os ATP oldattal 

ingereltük. A kísérlet kontroljaként olyan mérést végeztünk, amelyben az előinkubáló 

oldat nem tartalmazott pertussis toxint. Az így kapott eredményekből látható, hogy a Gi-

fehérje inhibitor nem változtatta meg a noradrenalin felszabadulást (S1:1.13±0.21% és 

1.36±0.33 % 12 óra preinkubációt követően, pertussis toxin jelenlétében és hiányában, 

n= 4-8, P> 0.05). 

 A kísérletben agonistaként használt ATP hidrolízise során jelentős mennyiségű 

adenozin képződik, mely különböző specifikus adenozin-receptorokon hatva 

modulálhatja a transzmitter felszabadulást. Ennek a lehetséges szabályozó 

mechanizmusnak a vizsgálatára két kísérletet végeztünk el. Az első mérésben a 

szeleteket A1-receptor antagonista DPCPX (250 nM) oldattal, a másodikban A2A-

receptor antagonista DMPX (250 nM) oldattal kezelve azt tapasztaltuk, hogy egyik 

adenozin-receptor antagonista sem változtatta meg szignifikánsan az ATP által kiváltott 

[3H]NA felszabadulást, vagyis ebben a hatásban adenozin receptorok nem vesznek részt 

(1. táblázat). 
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4.2. A P2X7 receptorok szerepe a glutamát és GABA felszabadulás 

szabályozásában egér hippokampusz szeletekben 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ábra: P2X7 receptor genotipizálása 

A P2X7 receptor genetikai törlését a P2X7R -/- KO egerekben PCR elemzéssel 

erősítettük meg. Vad típusú (WT) egerekből 425 bp méretű, míg a P2X7R-/- KO 

egerekből egy 200 bp méretű fragment terméket mutattunk ki, mely utóbbi a neomycin 

rezisztencia gén kazetta szekvenciájának felel meg, és ami hiányzott a WT egerekből. 

 

A hippokampusz szeletek szöveti radioaktivitás felvétele 2.20±0.93x105Bq/g 

(n=6) volt a tríciált glutamáttal történő feltöltés után a vad típusú egerek hippokampusz 

szeleteiben, míg 2.26±0.19x105 Bq/g (n=6, P> 0.05) a KO egerekben, mely nem 

különbözött szignifikánsan egymástól. A nyugalmi tríciált GLU felszabadulás 

4.10±0.08% (n=6) értéknek adódott a WT-ban és 4.00±0.07% a P2X7R -/- KO 

egerekben (n=6, P> 0.05). Az elektromos téringerlés a tríciált GLU kiáramlásban 

növekedést váltott ki (nettó felszabadulás 0.70±0.07%, n=6) a WT egerekben, ami 

ismételhető volt a következő ingerlés során 1.07±0.05 EFS2/EFS1 arányt eredményezve 

(n=6, 13A ábra). Az elektromos ingerlés által kiváltott tríciált GLU kiáramlás 

mennyisége alacsonyabbnak bizonyult a P2X7R -/- KO egerekben (0.42±0.02%, n=6, P 

<0.01), míg az EFS2/EFS1 aránya hasonló volt a WT egerekéhez: 0.99±0.02, n=6, P> 

0.05 (13A ábra).  
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13A ábra: Elektromos téringerléssel (40V, 10Hz, 720 sokk, 1ms) kiváltott tríciált 

glutamát felszabadulás vad típusú (kontrol) és P2X7R -/- KO (KO) egerek 

hippokampusz szeleteiben. 60 perces előperfúzió után elektromosan ingereltük (S1, S2) 

a szeleteket. A tríciált glutamát felszabadulást a minta gyűjtés idején, a szövetben lévő 

radioaktivitás összegének százalékaként fejeztük ki (frakcionális felszabadulás, FR%). 

A görbék 6 egyedi kísérlet átlag ± S. E. M. értékeit mutatják. 

 

A következő kísérletekben a P2X7 receptorok aktivációja céljából ATP perfúziót 

alkalmaztunk 10 mM koncentrációban, korábbi adatok alapján (Sperlágh és mtsai 

2002). A 10 mM ATP hatása WT egerek hippokampusz szeleteiben jól mérhető és 

reprodukálható GLU felszabadulást váltott ki, és az ATP által kiváltott trícium 

felszabadulás mennyisége összevethető volt az elektromos ingerlés hatásával 

(0.81±0.13% n=11). Az ATP által kiváltott tríciált GLU kiáramlás majdnem teljesen 

megszünt a P2X7R -/- KO egerek hippokampusz szeleteiben. A 10 mM ATP által 

kiváltott netto tríciált GLU felszabadulás: 0.07±0.09% (n=8, P <0.05) volt. (14A ábra). 
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14A ábra: 10 mM ATP által kiváltott tríciált glutamát felszabadulás vad típusú 

(kontrol) és P2X7R -/- KO (KO) egerek hippokampusz szeleteiben.  

60 perces előperfúzió után 6 percig áramoltattuk az ATP-t (10 mM, S1), ami egy 

átmeneti növekedést idézett elő a tríciált glutamát kiáramlásban, amely 6 perccel az 

ATP beadása után érte el a csúcsértéket, majd a következő 12 percben fokozatosan 

csökkent és visszatért az alap szintre. Az újabb ATP terhelés (10 mM, S2) kissé 

alacsonyabb mennyiségű trícium felszabadulást váltott ki. A tríciált glutamát 

felszabadulást a minta gyűjtés idején, a szövetben lévő radioaktivitás összegének 

százalékaként fejeztük ki (frakcionális felszabadulás, FR%). A görbék 8-11 egyedi 

kísérlet átlag ± S. E. M. értékeit mutatják. 

 

A következőkben a P2 receptor antagonisták, a több P2X receptor altípuson is 

ható PPADS (30µM) és a P2X7 receptorra szelektív Brillant Blue G (BBG, 1µM) 

hatását vizsgáltuk a 10 mM ATP által kiváltott tríciált glutamát felszabadulásra WT 

egerek hippokampusz szeleteiben. Mindkét antagonista szignifikánsan csökkentette az 

ATP-indukált tríciált glutamát felszabadulást, de a PPADS hatása kifejezettebbnek 

bizonyult. (15A ábra).  
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15A ábra: A P2 receptor antagonista PPADS (30 µM) és BBG (1 µM) hatása a 10 

mM ATP által kiváltott tríciált glutamát felszabadulásra vad típusú egerek 

hippokampusz szeleteiben. Mindkét antagonista szignifikánsan gátolta a 10 mM ATP 

által előidézett tríciált glutamát kiáramlást. Az eredményeket S2/S1 arányokban fejeztük 

ki. A csillagok a kontrolra (CTRL) vonatkoztatott szignifikancia szinteket jelzik, 

ANOVA-t követő Dunnett’ tesztben (**P <0,01, n=7-11). 

 

A tríciált GABA felszabadulást mérő kísérletekben a radioaktivitás felvétel 

1.51±0.16x106 Bq/g volt (n=7) a WT egerekben és 1.59±0.44x106Bq/g (n=6, P> 0.05) a 

P2X7R -/- KO egerekben. A nyugalmi tríciált GABA kiáramlás 0.17±0.006% (n=7) és 

0.16±0.007% (n=6, P> 0.05) értéknek adódott a WT és a KO egerekben. Amikor 

elektromos ingerlést alkalmaztunk, az ingerlés által kiváltott tríciált GABA 

felszabadulás 0.16±0.01% (n=7) volt a WT egerekben, mely szignifikánsan csökkent a 

P2X7R -/- KO egerekben (0.07±0.02%, n=6, P <0.005). Az EFS2/EFS1 arányok 

ugyanakkor hasonlónak bizonyultak a KO egerekben és azok WT társaiban (1.01±0.02, 

n=7 és 0.99±0.07, n=6, P> 0.05 a WT- és a KO egerekben 13B ábra). 
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13B ábra: Elektromos téringerléssel előidézett (35V, 10Hz, 720 sokk, 1ms) tríciált 

GABA felszabadulás vad típusú (kontrol) és P2X7R -/- KO (KO) egerek 

hippokampusz szeleteiben. 60 perces előperfúzió után elektromosan ingereltük (S1, S2) 

a szeleteket. A tríciált GABA felszabadulást a minta gyűjtés idején, a szövetben lévő 

radioaktivitás összegének százalékaként fejeztük ki (frakcionális felszabadulás, FR%). 

A görbék 6-7 egyedi kísérlet átlag ± S. E. M. értékeit mutatják. 

 

A 10 mM ATP perfúziója, hasonlóan a patkányban mért korábbi adatokhoz 

(Sperlágh és mtsai 2002) GABA felszabadulást váltott ki egér hippokampusz 

szeletekben is. A 10 mM ATP által kiváltott nettó tríciált GABA felszabadulás 

0.33±0.09% (n=7) volt a WT egerekben, és csak jelentéktelen tríciált GABA kiáramlást 

tapasztaltunk 10 mM ATP kezelésre a P2X7R -/- KO egerek hippokampusz 

szeleteiben:0.06±0.05% (n=7, P <0.05, 14B ábra). 

 

 72



3 9 15 21 27 33 39 45 51 57
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5 control KO

S1 S2

                           min

FR
%

 [3 H
]G

AB
A

 
 

14B ábra: 10 mM ATP által előidézett tríciált GABA felszabadulás vad típusú 

(kontrol) és P2X7R -/- KO (KO) egerek hippokampusz szeleteiben.  

60 perces előperfúzió után 6 percig áramoltattuk az ATP-t (10 mM, S1), ami egy 

átmeneti emelkedést okozott a tríciált GABA kiáramlásban, mely 6 perccel az ATP 

beadása után érte el a csúcsértéket, majd a következő 12 percben fokozatosan csökkent 

és visszatért az alap szintre. Az újabb ATP terhelés (10 mM, S2) kissé alacsonyabb 

mennyiségű trícium felszabadulást váltott ki. A tríciált GABA felszabadulást a minta 

gyűjtés idején, a szövetben lévő radioaktivitás összegének százalékaként fejeztük ki 

(frakcionális felszabadulás, FR%). A görbék 7-8 egyedi kísérlet átlag ± S. E. M. értékeit 

mutatják. 

 

A 10 mM ATP által kiváltott nettó tríciált GABA felszabadulás glutamát 

felszabaduláshoz hasonlóan érzékenynek bizonyult mind PPADS (30 µM) és BBG (1 

µM) kezelésre, és ismét a PPADS bizonyult hatékonyabbnak. Csak jelentéktelen tríciált 

GABA kiáramlást tapasztaltunk 10 mM ATP kezelésre a P2X7R -/- KO egerek 

hippokampusz szeleteiben:0.06±0.05% (n=7, P <0.05, 15B ábra). 
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15B ábra: A P2 receptor antagonista PPADS (30 µM) és BBG (1 µM) hatása a 10 

mM ATP által kiváltott tríciált GABA felszabadulásra vad típusú egerek 

hippokampusz szeleteiben. Mindkét antagonista szignifikánsan gátolta a 10 mM ATP 

által előidézett, tríciált GABA kiáramlást. Az eredményeket S2/S1 arányokban fejeztük 

ki. A csillagok a kontrolra (CTRL) vonatkoztatott szignifikancia szinteket jelzik, 

ANOVA-t követő Dunnett’ tesztben (**P <0,01, n=7-11). 
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4.3. A P2X7 receptor aktiváció szubcelluláris jelátvivő mechanizmusa egér 

hippokampusz szeletekben  

 

4. 3.1. P2 purinoceptor agonisták növelték a p38 MAPK foszforilációját vad típusú egér 

hippokampusz szeleteiben 

 

Kísérleteinkben a CB1 kannabinoid receptor agonista anandamidot (1µM) 

használtuk pozitív kontrolként (Derkinderen és mtsai 2003). Az ATP-t (1 mM) és a 

P2X7 receptor agonista BzATP-t (100µM) 5 percig alkalmaztuk 1 μM TTX-et 

tartalmazó ACSF oldatban az 50 perces inkubálás után, 35°C-on. Az ATP és a BzATP 

jelentősen fokozták a p38 MAPK aktív formájának expresszióját, míg az inaktív p38 

MAPK teljes mennyiségét nem változtatták meg vad típusú egerek hippokampusz 

szeleteiben (16. ábra). 
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16. ábra: P2R agonisták hatása a p38 MAPK foszforilációjára (%) vad típusú 

egerek hippokampusz szeleteiben. Az adatok három különböző kísérlet eredményeit 

ábrázolják. A statisztikai elemzéseket, egy-szempontú varianciaanalízist (ANOVA) 

követő Dunnett’s post hoc teszttel (többszörös összehasonlítás) végeztük. **P <0.01 vs. 

– kontrol értékeket statisztikailag szignifikánsnak tekintettük. 

 
4.3.2. P2 purinoceptor agonisták p38 MAPK foszforilációt fokozó hatásai nem 

detektálhatóak a P2X7 R -/- KO egerek hippokampusz szeleteiben  

 

A fent leírt protokollt használva, az ATP (1 mM) és a BzATP (100 µM), p38 

MAPK aktív formájának expresszióját serkentő hatása eltűnt, a P2X7R -/- KO egerek 

hippokampusz szeleteiben. Továbbá megfigyeltük, hogy a p38 MAPK foszforiláció (%) 

jelentősen csökkent ezekben az állatokban anélkül, hogy hatottak volna az inaktív p38 

MAPK kifejeződésére. A CB1 receptor agonista, anadamide (1 µM) jelentősen növelte a 

p38 MAPK aktív formáját, míg az inaktív forma teljes mennyisége változatlan maradt 

(17. ábra). 
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17. ábra: P2R agonisták hatása a p38 MAPK foszforilációjára (%) P2X7R -/- KO 

egerek hippokampusz szeletekben. Az adatok három különböző kísérlet eredményeit 

ábrázolják. A statisztikai elemzéseket, egy-szempontú varianciaanalízist (ANOVA) 

követő Dunnett’s post hoc teszttel (többszörös összehasonlítás) végeztük. *P <0.05, **P 

<0.01 vs. – kontrol értékeket statisztikailag szignifikánsnak tekintettük. 

 
4.3.3. A p38 MAPK inhibítor, SB203580 (1 µM) csökkentette az ATP által kiváltott 

tríciált glutamát felszabadulást egér hippokampusz szeletekből 

 

Az előzőekben leírt kísérletekben mi és mások ismételten kimutattuk, hogy az 

ATP tríciált glutamátot szabadít fel a hippokampuszból (Sperlágh és mtsai 2002, Papp 

és mtsai 2004, Fellin és mtsai 2006) és neokortikális (Patti és mtsai 2006) 

idegvégződésekből a P2X7R-ok aktiválásán keresztül. Hogy felderítsük az ATP által 

kiváltott glutamát felszabadulásért felelős szubcelluláris jelátvivő mechanizmust, 

megvizsgáltuk a p38 MAPK inhibitor, SB203580 (1 µM) hatását. A hippokampusz 

szeleteket tríciált glutamáttal inkubáltuk, és a radioaktivitás szöveti felvétele ezekben a 

kísérletekben 0.96±0.12x105Bq/g, (n=11), míg a nyugalmi tríciált glutamát 

felszabadulás 4.45±0.03% (n=8) volt. Amikor a szeleteket 10 mM ATP-vel stimuláltuk 
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6 percig, a trícium kiáramlás azonnal és reverzibilisen növekedett: az ATP által kiváltott 

(S1) össz tríciált glutamát felszabadulás ezekben a kísérletekben 2.88± 0.86% volt. A 

következő, előbbivel azonos stimulust (S2) 30 perccel később adtuk, mely hasonló 

mennyiségű trícium felszabadulást váltott ki (2.58±0.72%), 0.89±0.05% (n=8) S2/S1 

arányt eredményezve. Amikor a p38 MAPK inhibítort, SB203580 (1 µM) 18 percig 

alkalmaztuk az S2 előtt, a 10 mM ATP által kiváltott tríciált glutamát felszabadulás 

szignifikánsan csökkent: 0.54±0.13% (n=4, P <0.001), S2/S1 arányban kifejezve: 

0.33±0.08% (n=4, P <0.001) (Fig.3). Az SB203580 (1 µM) nem volt hatással a 

nyugalmi tríciált glutamát kiáramlásra (4.57±0.13% és 4.45±0.18% SB203580 

hiányában és jelenlétében, n=4, P> 0.05) (18. ábra). 
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18. ábra: A p38 MAPK inhibítor SB203580 (1μM) hatása a [3H]GLU 

felszabadulásra vad típusú egerek hippokampusz szeleteiben. A tríciált glutamát 

kiáramlást a frakcionális felszabadulás % értékében, míg az SB203580 hatását S2/S1 

arányban fejeztük ki. Az adatok 4-8 egyedi kísérlet ± S. E. M. átlagait mutatják. A 

statisztikai elemzéseket Student’s t-teszttel (páros összehasonlítás) végeztük. ***P 

<0.001 vs. kontrol értékeket statisztikailag szignifikánsnak tekintettük.  

 
4.3.4. A p38 MAPK szerepe a P2 receptor agonisták hatásaiban 

 

Hogy igazoljuk a p38 MAPK szerepét a purinoceptor agonisták p38 

foszforilációt indukáló és tríciált glutamát felszabadulást kiváltó hatásában, a specifikus 
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p38 MAPK gátlószer, SB203580 (1 µM) hatását a Western blot analízisben is 

megvizsgáltuk, melyet a 20 perces, 35°C-on történő inkubálás után és az 5 perces ATP 

(1 mM) és BzATP (100 µM) kezelés előtt 30 percig alkalmaztunk az ACSF oldatban. 

Az SB203580 (1 µM) ezzel az adagolással megakadályozta mindkét P2 receptor 

agonista hatását a p38 MAPK foszforilációra (%) vad típusú egerek hippokampusz 

szeleteiben. Az inaktív forma teljes mennyisége változatlan maradt ugyanebben a 

kísérletben. (kontrol vs. ATP 1mM: P <0.01; - kontrol vs. SB203580 1 μM: P> 0.05; - 

kontrol vs. BzATP 100 μM: P <0.01; - kontrol vs. SB + ATP: P> 0.05; - kontrol vs. SB 

+ BzATP; P> 0.05) (19. ábra). 
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19. ábra: SB203580 (1μM) hatása a p38 MAPK foszforilációjára (%) vad típusú 

egerek hippokampusz szeleteiben. Az adatok három különböző kísérlet eredményeit 

ábrázolják. A statisztikai elemzéseket, egy-szempontú varianciaanalízist (ANOVA) 

követő Dunnett’s post hoc teszttel (többszörös összehasonlítás) végeztük. **P <0.01 vs. 

– kontrol értékeket statisztikailag szignifikánsnak tekintettük. 
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4.3.5. Az ERK1/2 inhibitor, PD098095 (10 µM) nem befolyásolta az ATP által kiváltott 

tríciált glutamát felszabadulást egerek hippokampusz szeleteiből 

 

Hogy kiderítsük, vajon az ERK1/2 MAPK szerepet játszik-e a 10 mM ATP által 

kiváltott tríciált glutamát felszabadulás előidézésében, megvizsgáltuk az ERK1/2 

MAPK inhibítor, PD098095 (10 µM) hatását a tríciált glutamát felszabadulására egerek 

hippokampusz szeleteiből. Ezekben a kísérletekben a szöveti radioaktivitás felvétel 

0.62±0.05x 105Bq/g (n=8) volt a hippokampusz szeletekben. A nyugalmi tríciált 

glutamát felszabadulás: 4.48±0.09% (n=11), a 10 mM ATP által kiváltott tríciált 

glutamát felszabadulás: 2.93±1.31% (S1) és 2.75±1.22% (S2) volt 0.96±0.11% (n=11) 

S2/S1 hányadost eredményezve. Az ERK1/2 MAPK inhibítor PD098095 (10 µM) 

jelenlétében mind a nyugalmi kiáramlás (4.42±0.08%), mind a második 10 mM ATP 

által kiváltott tríciált glutamát felszabadulás értéke (S2: 3.13±0.99%, n=8, P>0.05) 

hasonló volt a kontrol értékhez, 0.90±0.07% S2/S1 arányt eredményezve (n=8,  P>0.05) 

(20. ábra). 
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20. ábra: Az ERK ½ MAPK inhibítor PD098095 (10μM) hatása a [3HGLU] 

felszabadulásra vad típusú egerek hippokampusz szeleteiben. A tríciált glutamát 

kiáramlást a frakcionális felszabadulás % értékében, míg a PD098095 hatását S2/S1 

arányban fejeztük ki. Az adatok 8-11 egyedi kísérlet ± S. E. M. átlagait mutatják. A 

statisztikai elemzéseket Student’s t-teszttel (páros összehasonlítás) végeztük. ***P 

<0.001 vs. kontrol értékeket statisztikailag szignifikánsnak tekintettük. 
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V. MEGBESZÉLÉS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

 

5.1. Kísérleteinket abból a célból terveztük, hogy teszteljük azt a hipotézist, hogy vajon 

a centrális katekolaminerg idegvégződésekből történő NA felszabadulást módosítják-e a 

preszinaptikus P2XR ioncsatornák. A hippokampuszt használtuk kísérleti modellként, 

ami sűrű NAerg beidegzést kap a locus coeruleusból. Hogy azonosítsuk az ATP-nak a 

hippokampusz szeletekből történő tríciált NA-t felszabadító hatásáért potenciálisan 

felelős P2X és P2Y receptor alegységeket, RT-PCR elemzést végeztünk az agytörzsben, 

ami tartalmazza a hippokampuszhoz vetülő katekolaminerg magvakat. Az elemzés 

során pozitív jelet kaptunk a P2X1,2,3,4,6,7 és P2Y1 receptorokat kódoló mRNS-ra, míg a 

P2X5 és P2Y2,4,6 receptorokat kódoló mRNS-ak hiányoztak. Az eredményeink jó 

megegyezésben vannak korábbi eredményekkel (Collo és mtsai 1996), melyekben a 

P2X2,4,6 receptorok expresszióját és a P2X5R hiányát közölték patkány agy locus 

coeruleusban. Ezzel ellentétben, (Collo és mtsai 1996, 1997), más korábbi 

közleményekben nem találtak P2X1,3,7 receptorokat kódoló mRNS kifejeződést patkány 

agyban in situ hibiridizációval, de ez az eltérés magyarázható azzal, hogy az RT-PCR 

technika érzékenysége nagyobb. A P2Y receptorok esetében P2Y1 receptorokat kódoló 

mRNS expresszióját mutatták ki patkányban (Moran-Jimenez és Matute 2000), 

csirkében (Webb és mtsai 1998) és humán (Moore és mtsai 2001) agyban, továbbá 

mindhárom tanulmányban a mi eredményeinkkel megegyező expressziót találtak az 

agytörzsi régiókban, beleértve a locus coeruleust. Kevesebb adat áll rendelkezésre a 

P2Y2,4,6R-ok mRNS expressziójáról, de mindegyik tanulmányban alacsony vagy 

hiányos expressziót találtak csirke (Webb és mtsai 1998) és humán (Moore és mtsai 

2001) agyban. Szükséges azonban megjegyezni, hogy az egyes P2X és P2Y receptor 

altípusokat kódoló mRNS-ak jelenléte az egész agytörzsben, még nem szükségszerűen 

bizonyítja expressziójukat a locus coeruleus noradrenerg idegsejteiben, és az mRNS 

szintek nem szükségszerűen tükrözik a várt működöképes protein expresszió szintjét, 

ezért farmakológiailag is megvizsgáltuk az egyes P2 receptor altípusokat. 

 A hippokampusz szeleteket 10 mM ATP-vel ingerelve jelentős emelkedést mértünk 

a [3H]NA felszabadulásban. Kísérleteink eredménye alapján, ez a típusú NA 

felszabadulás részben az NMDA és nem-NMDA receptorok aktivációjának 

következménye volt, ugyanakkor tovaterjedő akciós potenciál nem vett részt a 

 80



közvetítésében. A feltételezett mechanizmus a primer Na+ - ion beáramlás a receptor 

ioncsatorna komplexen, majd azt követően a Na+ - ion függő NA transzporterek 

megfordulása.  

 A hatásközvetítő receptorok farmakológiai azonosításában három szempontot 

vettünk figyelembe: 1. az agonista profilt; 2. az antagonista érzékenységet; 3. a 

receptorműködés megváltozását az extracelluláris pH savas irányban történő eltolására. 

1. Különböző P2-receptor agonistákat használva azt az eredményt kaptuk, hogy az ATP 

mellett az α,β-MeATP és az ADP is képes a receptorok aktivációjára, méghozzá a 

következő hatáserősségi sorrendben: α,β-MeATP > ATP ≥ ADP. Az α,β-MeATP 

P2XR szelektív agonista, de a P2X-receptorok közül is csak a P2X1-, P2X3-, P2X2/3-, 

P2X1/5-, P2X1/2- és a P2X4/6-receptorokat aktiválja. Ezek közül, a PCR eredmények 

alapján, a P2X1/5 heteromer kizárható. Emellett, mivel az α,β-metilén-ATP a P2X4/6-

receptoron csak parciális agonista hatású, és az általa kiváltott maximális hatás az ATP-

hoz viszonyítva annak mindössze 12%-a volt (Le és mtsai 1998), valószínűleg a P2X4/6-

receptornak sincs szerepe a hatás közvetítésében. 

2. A P2-receptor antagonistákkal végzett kísérletekben a következő eredményeket 

kaptuk: PPADS, NF023, NF449 kezelések hatására az ATP által kiváltott [3H]NA 

felszabadulás szignifikáns mértékben csökkent a kontrol kísérlethez viszonyítva, viszont 

a szeleteket Brilliant Blue G 100 nM-os oldatával kezelve nem kaptunk szignifikáns 

eltérést. Ezeket az eredményeket összegezve, antagonista érzékenység alapján három 

lehetséges receptor jöhetett számításba a hatás közvetítésében, a P2X1-, P2X3-és a 

P2X2/3-receptor. NF023 oldatát a P2X1-szelektív koncentrációban alkalmazva nem 

kaptunk szignifikáns NA felszabadulás csökkenést. Ezzel szemben a P2X1-szelektív 

NF449 100 nM-os koncentrációban szignifikáns gátlást mutatott, annak ellenére, hogy 

ez a koncentráció, még nem elégendő sem a P2X3- sem a P2X2/3-receptorok gátlásához. 

Vagyis a P2X1-receptor szerepe e modulációban nem kizárható. 

3. Ismert, hogy az extracelluláris pH változás különböző módon befolyásolja a P2X-

receptorokat, ezért a kísérletben ezt is felhasználtuk a hatásközvetítő receptorok 

azonosításához. Az extracelluláris pH csökkentése 7.4-ről 6.4-re szignifikánsan 

csökkentette az ATP kezelésre adott választ. Mivel a P2X1/2- és a P2X2/3-receptor 

potencírozódik alacsony pH tartományban, ezért valószínűleg ezeknek a receptoroknak 

nincs szerepe a NA felszabadulás kiváltásában. 
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Ezeket a kísérleti eredményeket összefoglalva, tehát elmondható, hogy a 

hippokampuszban a NA felszabadulását, serkentő P2X receptorok szabályozzák, és a 

hatás közvetítésért felelős receptor valószínűleg a homomer P2X1- vagy a homomer 

P2X3-receptor. 

  

5.2. Az ATP mindenütt előforduló, fontos sejten kívüli hírvivő molekula az agyban, ami 

a klasszikus neurotranszmitterekkel együtt szabadul fel a preszinaptikus 

idegvégződésekből beleértve a glutamátot is (Sperlágh és Vizi 1996). Ellentétben más 

ATP érzékeny receptorokkal, amelyek mind pre-és posztszinaptikusan helyezkednek el, 

a P2X7R-okat többnyire preszinaptikus idegvégződésekben azonosították felvetvén, 

hogy szerepet játszanak a szinaptikus jelátvitel modulációjában fiziológiai (Deuchars és 

mtsai 2001, Atkinson és mtsai 2002, Atkinson és mtsai 2004) és patológiai (Cavaliere és 

mtsai 2004, Franke és mtsai 2004) körülmények között. Azt is kimutatták, hogy a 

P2X7R-okat kódoló mRNS-ak kifejeződnek a hippokampusz sejttest rétegeiben 

(Sperlágh és mtsai 2002) és a P2X7R fehérjét jelölő immunreaktivitás a CA1, CA3 és 

dentate gyrus régiók mind serkentő és gátló idegsejteket beidegző serkentő 

idegvégződésein lokalizálódik (Sperlágh és mtsai 2002, Armstrong és mtsai 2002). Egy 

közelmúltban megjelent tanulmány szerint azonban P2X7R -/- KO egereket felhasználva 

kimutatták, hogy a P2X7R immunreaktivitás álpozitivitást mutatott hippokampusz 

idegsejtjeiben (Sim és mtsai 2004). Az azóta megjelent adatok alapján ez az 

álpozitivitás valójában a P2X7 receptor protein egy agyi variánsának kifejeződésével 

lehetett kapcsolatos (Sánchez-Nogueiro és mtsai 2005) és a legújabban előtérbe kerülő 

bizonyítékok alapján az a vélemény erősödött meg, hogy P2X7 receptorok kifejeződnek 

az idegvégződéseken (Patti és mtsai 2006, Marín-García és mtsai 2008). Mindazonáltal, 

ismerve a P2 receptoron ható ligandok átfedő farmakológiai profilját, érdemes volt 

megvizsgálni, hogy a P2 receptor agonisták által a glutamát és GABA felszabadulásra 

gyakorolt funkcionális válaszok összefüggésbe hozhatók-e a P2X7R-ok aktivitásával a 

WT és a P2X7R -/- KO egerekben. A P2X7-szerű receptorok aktiválása ATP-al és 

BzATP-al patkány hippokampuszban a glutamát és GABA kiáramlást szabályozza, ez 

utóbbit nem-NMDA receptor aktivációval, és az azt követő axonális akciós potenciál 

terjedésével (Sperlágh és mtsai 2002). Khakh és mts. (Khakh és mtsai 2003) vizsgálatai 
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szerint, az ATP növeli a serkentő szinapszisokban rögzített sEPSC-ok frekvenciáját, 

ennek a hatásnak a nagyobbik részét azonban a P2X2 receptor közvetíti.  

A. A mi általunk végzett kísérlet sorozatban kimutattuk, hogy az ATP által kiváltott 

tríciált GLU és GABA kiáramlás majdnem teljesen megszünt a P2X7R -/- KO 

egerekben, ami arra utal, hogy az ATP GABA és GLU kiáramlására gyakorolt hatása 

teljes mértékben P2X7R-ok által közvetített, legalábbis ebben a fajban.  

B. Támogatván ezt az elméletet, a P2 receptor antagonisták PPADS és BBG is 

szignifikánsan csökkentették az ATP által előidézett tríciált GABA és GLU kiáramlást. 

Amíg a PPADS-nek a P2X családon belül széles altípus szelektivitása van és bizonyos 

P2YR-okra is hat (North 2002), a BBG nanomoláris koncentrációtól a mikromolárisig, 

szelektivitást mutat a P2X7R-okra (Jiang 2000). Érdekes azonban, hogy egyik 

antagonista sem bírt teljes gátlást létrehozni, a rekombináns receptorokon kimért nem - 

kompetitív hatásuk ellenére sem, ami megegyezik azzal az elképzeléssel, miszerint azt 

feltételezik róluk, hogy az agonista kötődési helyre kötődnek (Hibell és mtsai 2001).  

Összefoglalva, a P2X7R -/- KO egerekben megfigyelt GLU és GABA felszabadulás 

teljes hiánya az ATP-re adott válaszban valamint az a megfigyelés, hogy a PPADS és 

BBG kezelés hasonló mértékben gátolta a tríciált GABA és GLU felszabadulást, 

alátámasztja korábbi megfigyelésünket, miszerint a P2X7R közvetített GABA 

felszabadulás a P2X7R közvetített GLU felszabadulásnak és az azt követő nem-NMDA 

glutamát receptorok aktiválódásának következménye (Sperlágh és mtsai 2002).  

C. Másfelől, az ATP által kiváltott tríciált glutamát kiáramlás teljes hiánya a P2X7R -/- 

KO egerekben első pillantásra ellentmondásban áll Khakh és mtsai. (Khakh és mtsai 

2003) megfigyeléseivel, akik azt találták, hogy a P2X2R-ok játszanak szerepet a 

serkentő, interneuronokkal szinaptizáló idegvégződésekből történő glutamát 

felszabadulás kiváltásában, az elektrofiziológiai kísérletek adatai szerint. Fontos 

kiemelni, hogy a mi eredményeink nem zárják ki más P2X receptor altípusok 

részvételét a glutamát és GABA felszabadulás szabályozásában. Ez az ellentmondás a 

P2X7R és a P2X2R eltérő hippokampuszbeli elhelyezkedésének is köszönhető lehet: 

valószínűnek tűnik, hogy a patch clamp vizsgálatokban a szinaptikus glutamát 

felszabadulást szabályozó P2XR-ok a szinapszis aktív zónájához közel helyezkedtek el, 

míg a teljes glutamát felszabadulás, amit a mi kísérleteinkben tríciált glutamát 

kiáramlással mérünk, nem csak szinaptikus, hanem nem-szinaptikus sőt még nem-
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neuronális helyekről is származhat. Ez utóbbi feltevés megegyezik a Duan és mts-ainak 

megfigyeléseivel, akik azt találták, hogy a P2X7R aktiváció glutamátot szabadít fel 

asztrocita kultúrákban (Duan és mtsai 2003).  

D. A tríciált GABA kiáramlást ugyanakkor, ezzel ellentétben tisztán idegi eredetűnek 

feltételezzük, mivel a gliális trícium felvételt meggátoltuk béta alaninal az inkubáció 

folyamán, továbbá korábbi patkány hippokampusz szeleteken végzett vizsgálatunkban 

kimutattuk, hogy az ATP-indukált tríciált GABA felszabadulás érzékeny a glutamát 

receptorok gátlására és tetrodotoxinra, mely megakadályozza az axonális aktivitást 

(Sperlágh és mtsai 2002). Míg a radioaktivitás felvételben nem volt különbség a WT és 

P2X7R -/- KO egerekben, addig az elektromos ingerléssel kiváltott tríciált GABA és 

GLU kiáramlás szignifikánsan csökkent az utóbbiban. Habár a feltételezés további 

vizsgálatokat igényel, kézenfekvő magyarázat erre a megfigyelésre az, hogy az idegi 

működésre felszabadult endogén ATP serkenti a P2X7R-okon keresztül a glutamát és a 

serkentő idegvégződések interneuron targetjeiből a GABA felszabadulást, amit a P2X7R 

-/- KO egerekben nem észleltünk. Így elképzelhető, hogy a P2X7R-ok részt vesznek az 

extraneuronális glutamát és GABA szintek szabályozásában szinaptikus aktivitás alatt. 

 

5.3. Harmadik kísérletsorozatunk legfontosabb új eredménye annak a kimutatása, hogy 

a P2X7R aktiváció hatására megnövekszik a p38 MAPK foszforilációja egér 

hippokampusz szeletekben.  

A. Ezzel a feltételezéssel megegyezően a P2X7R endogén ligandja, az ATP és 

agonistája, a BzATP fokozta a p38 MAPK aktív formájának expresszióját, közülük a 

BzATP hatásosabbnak bizonyult, és mindezen változások érzékenyek voltak a p38 

MAPK specifikus inhibítorra, az SB203580-ra. Ismert azonban, hogy mind a BzATP és 

az ATP extracellulárisan metabolizálódhat a hippokampuszban, növelvén a Bz-adenozin 

és adenozin képződést (Kukley és mtsai 2005, Cunha és mtsai 1998). Sőt, nemrégiben 

közölték, hogy az A1R-ok is aktiválják a p38 MAPK-t a hippokampuszban (Brust és 

mtsai 2006), mely hatás valószínűleg az A1R-közvetített szinaptikus depressziót 

közvetíti. Ugyanakkor, az A1R-ok szerepét az ATP és BzATP által aktivált p38 MAPK 

foszforilációban nem nagyon tartjuk valószínűnek, mivel ezek a hatások teljesen 

hiányoztak a P2X7R -/- KO egerekben, és az adenozin nem aktiválja a P2X7R-okat.  
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B. Érdekes, hogy az ATP és a BzATP szignifikánsan csökkentette a p38 MAPK 

foszforilációt P2X7R -/- KO egerekben: ezekért a hatásokért nagy valószínűséggel a 

hippokampuszban expresszálódott, más ATP és BzATP által aktivált P2XR-ok, pl. a 

P2X1 és P2X3R-ok lehetnek felelősek (Bianchi és mtsai 1999). A korábbi 

eredményekkel megegyezően (Takeda és mtsai 2002) kisérleteinkben, a hippokampusz 

szeletekben meglehetősen magas p38 MAPK expressziót tapasztaltunk, melynek 

aktivitása más P2R-ok szabályozó hatása alatt is állhat. A központi idegrendszerben a 

P2X7R expresszióját leírtak aktivált mikrogliákon (Collo és mtsai 1997), asztrocitákon 

(Deuchars és mtsai 2001, Kukley és mtsai 2001) illetve preszinaptikus 

idegvégződéseken, beleértve a hippokampusz moharost végződéseit (Sperlágh és mtsai 

2002, Deuchars és mtsai 2001, Atkinson és mtsai 2004). Így a P2X7R aktivitása által 

szabályozott p38 MAPK foszforiláció a neuronok, asztrociták vagy mikrogliák 

aktivitásából egyaránt származhat. A P2X7R aktiválódása ezen túlmenően lehet 

közvetlen és közvetett, mivel a P2X7R alegység hosszú C-terminálisa számos protein-

protein kölcsönhatást lehetővé tevő régiót tartalmaz (Denlinger és mtsai 2001). 

Mindezek alapján, a direkt kölcsönhatás a p38 MAPK enzimmel egy lehetséges 

magyarázat, de nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét sem, hogy a megnövekedett p38 

MAPK aktivitás, a P2X7R aktivációból származó szubcelluláris események másodlagos 

következménye.  

C. A kísérleteinkben azt is kimutattuk, hogy a P2X7R aktiváció funkcionális 

következménye a fokozott glutamát felszabadulás, melyet feltételezetten a p38 MAPK 

közvetít. Alátámasztva ezt a feltételezést, megfigyeltük, hogy az SB203580 (a p38 

MAPK inhibitora) szignifikánsan csökkentette az ATP által kiváltott tríciált glutamát 

felszabadulást, mely hatásról korábban bebizonyosodott, hogy P2X7R közvetített 

(Sperlágh és mtsai 2002, Papp és mtsai 2004). Ellenben, a PD098095 (az ERK1/2 

inhibitor) hatástalannak bizonyult, alátámasztva a p38 MAPK specifikus szerepét ebben 

a hatásban. 
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VI. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

6.1. Összegezvén ezen eredményeket megállapítható, hogy a centrális katekolaminerg 

idegvégződésekből származó noradrenalin felszabadulását, a serkentő P2X receptorok 

szabályozzák, melyek közül a farmakológiai profilnak megfelelően a homomer P2X1 

vagy P2X3 receptor lehet a felelős, az ATP kísérleteinkben tapasztalt tríciált NA 

felszabadulást fokozó hatásáért. Ezek a receptorok hasonlóak a patkány szimpatikus 

idegvégződésekben azonosított P2X1,3,2/3 receptorok működéséhez, melyek fokozzák a 

NA felszabadulást, azonban, az alacsony pH megkülönböztető hatását nem tesztelték. 

Figyelembe véve, hogy a glutamáterg serkentő idegvégződéseken preszinaptikus P2X2 

és P2X7 receptorok is kifejeződnek, a glutamáterg és noradrenerg jelátvitelt eltérően 

szabályozhatják a serkentő P2X receptorok patkány hippokampuszban. 

 

6.2. A mi adataink elsőként szemléltetik a P2X7R -/- KO hiányos egerekben 

megfigyelhető változásokat idegi működésekben, bizonyítékkal szolgálva a P2X7 

receptor részvételére a transzmitter felszabadulás szabályozásában a hippokampuszban. 

Eredményeink alapján felvethető, hogy a P2X7 receptornak fontos szerepe lehet a sejten 

kívüli transzmitter szintek szabályozásában és közreműködhetnek a neuron-glia-

mikroglia közötti extracelluláris jelátvitelben. Figyelembe véve a P2X7R aktivitásfüggő 

kifejeződését az agyban olyan patológiai modellekben, mint az iszkémia vagy az 

Alzheimer betegség, ennek a mechanizmusnak jelentősége lehet nemcsak a szinaptikus 

hatékonyság kontroljában, hanem neurodegeneratív betegségekben is, ami a P2X7R 

funkció további vizsgálatára ösztönöz a központi idegrendszerben. 

 

6.3. Elsőként mutattuk ki a P2X7R aktivációt követően a p38 MAPK enzim 

expressziójának fokozódását egér hippokampuszban. Ez a kölcsönhatás lényeges 

szerepet játszhat a megnövekedett glutamát felszabadulásban, valamint egyéb, P2X7R 

aktivációt követő idegi hatásokban, valamint olyan fiziológiai és patológiai 

állapotokban (pl. szinaptikus plaszticitás, neurodegeneráció, idegrendszeri gyulladás), 

ahol mind a P2X7R-ok és p38 MAPK-ok ismerten aktiválódnak. 
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VII. SUMMARY 

 
7.1. The activation of P2X receptors elicits [3H] NA outflow from the rat hippocampus, 

and the most likely candidates responsible for this action are the homomeric P2X1 or 

P2X3 receptors. This arrengement is similar to that found recently in rat sympathetic 

nerve terminals, where P2X1, P2X3, and P2X2/3 receptors were identified to facilitate 

noradrenaline release, however, the differentiating effect of the low pH was not tested. 

Taken into account that glutamatergic excitatory terminals are equipped with 

presynaptic P2X2 and P2X7 receptors, glutamatergic and noradrenergic transmission in 

the rat hippocampus could be distinctly regulated by facilitatory P2X receptors. 

 

7.2. Our data, as a first demonstration of a change in neuronal functions in P2X7R-

deficient mice, provide evidence for the involvement of the P2X7R in the modulation of 

transmitter release in the hippocampus. Therefore, this receptor might have important 

role in the regulation of extracellular transmitter levels and might participate in the 

neuron-glia-microglia cross talk. Taking into account the activity-dependent expression 

of P2X7R in the brain in pathological models such as ischemia or Alzheimer’s disease, 

these findings have important implications, not only in the control of synaptic efficacy, 

but also in neurodegenerative diseases, and urge further investigation on the function of 

this receptor in the CNS. 

  

7.3. We report here for the first time the increased expression of p38 MAPK enzyme 

following P2X7R activation in the mouse hippocampus. This interaction might play a 

critical role in increased glutamate release, as well as in other downstream effects upon 

P2X7R activation, in various physiological and pathological states (e.g. synaptic 

plasticity, neurodegeneration, and neuroinflammation) where P2X7Rs and p38 MAPKs 

are known to be both activated. 
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	A szeleteket 30 μM-os koncentrációjú PPADS oldattal kezelve szignifikáns csökkenést kaptunk az ATP (10 mM) által kiváltott [3H]NA kiáramlásban. 300μM-os koncentrációjú suramin ugyancsak csökkentette a [3H]NA felszabadulást, de a csökkenés mértéke nem volt szignifikáns, csakúgy, mint a  Brilliant Blue G (BBG,  100 nM) esetében (1. táblázat). Az NF023 P2X1-receptorra szelektív koncentrációban (1 μM) nem, de 10 μM-os koncentrációban már szignifikáns gátlást mutatott. Az NF449 100 nM-os oldata jelentősen gátolta az ATP (10 mM) által kiváltott [3H]NA felszabadulást (1. táblázat). Egyik antagonista kezelés sem változtatta meg szignifikánsan a nyugalmi [3H]NA felszabadulást.  

