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I. Bevezetés 

Az ATP, mint szinaptikus jelátvivő anyag, illetve, mint preszinaptikus  

modulátor fontos szerepet tölt be a központi idegrendszer 

ingerületátvitelében, fiziológiás és patológiás körülmények között 

egyaránt. Az ATP hatásait az extracelluláris térben ionotróp P2X 

(P2X1-7) és metabotróp P2Y (P2Y1,2,4,6,11,12,13,14) receptorok közvetítik. 

Korábbi kutatások kimutatták, hogy a P2X receptorok aktivációja a 

transzmitter felszabadulás fokozódásához vezet több centrális és 

perifériás szinapszisban a receptor ioncsatornán keresztül beáramló 

Ca2+ - ion közvetítésével, a válaszban résztvevő P2X receptorok 

alegység összetétele azonban még nagyrészt feltáratlan volt 

kutatásaink kezdetén. Az ionotróp receptorok közül a lassan 

deszenzitizálódó P2X7 receptor abban különbözik társaitól, hogy 

karboxi végződése hosszabb, melynek közelében egy LPS kötőhelyet 

is felfedeztek, továbbá magasabb koncentrációjú ATP (mM) aktiválja, 

és hosszabb vagy ismételt ingerlésre egy reverzibilis plazmamembrán 

pórust formál, melynek áteresztőképessége 800Da is lehet. A P2X7 

receptort először P2Z néven, sejthalál receptorként írták le, mivel az 

ATP citotoxikus hatásait közvetítve nekrózist és apoptózist is okozhat. 

A P2X7R kifejeződik számos sejttípuson pl. hízósejteken, endotél és 

epitél sejteken, immunsejteken (monocitákon, makrofágokon, 

dendritikus sejteken, T- és B limfocitákon), glia sejteken (mikroglián, 

oligodendroglián, Schwann sejteken, asztrocitákon), idegsejteken 

(szimpatikus-és enterikus idegsejteken, hátsó gyöki-és retina ganglion 

idegsejteken, kisagyi szemcsesejteken, hippokampális-kortikális 

piramissejteken és interneuronokon). A P2X7 receptorokat a központi 
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idegrendszerben a preszinaptikus idegvégződéseken is azonosítottak, 

felvetvén, hogy szerepet játszanak a szinaptikus jelátvitel 

modulációjában fiziológiás és/vagy patológiás körülmények között. 

Így a P2X7 receptorok a megnövekedett idegi aktivitás molekuláris 

szenzoraként közreműködhetnek pl. a memória (LTP, LTD) és 

tanulási folyamatok alapját képező plaszticitási jelenségekben. A 

P2X7 receptoroknak emellett súlyosbító szerepük lehet az 

idegrendszer neurodegeneratív és gyulladásos betegségeiben (pl. 

iszkémia, Alzheimer kór, szklerózis multiplex), mivel számos 

gyulladástkeltő citokin (pl. IL-1β, TNF-α, IFN-γ), kemokin (pl. MIP-

makrofág gátló protein) felszabadulásában valamint ezek jelátvivő 

kaszkádjainak (pl. MAPKok, PLA2/PLD, kaszpázok, NF-kB, AP-1, 

CREB) aktiválásában részt vesznek. Így több gyógyszergyár (pl. 

Astrazeneca, Pfizer) fejleszt P2X7R antagonistákat új típusú 

gyulladásgátló hatóanyagként.  

 

II. Célkitűzések 

 

II/1. P2 receptorok szerepének feltárása a noradrenalin 

felszabadulás szabályozásában patkány hippokampuszban: arra a 

kérdésre kerestük a választ, hogy az ionotróp P2 receptorok 

aktivációja felszabadít-e noradrenalint (NA) az agyi katekolaminerg 

pályák végződéseiből, és ha igen, milyen purinoceptor altípusok 

közvetítik ezt a hatást. 

II/2. A P2X7 receptor szerepének feltárása a GABA és glutamát 

felszabadulás szabályozásában egér hippokampuszban: abból a 
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célból, hogy kiderítsük, vajon az ATP a P2X7 receptorokon keresztül 

hatva, képes-e módosítani a GABA és glutamát felszabadulást a 

P2X7R vad típusú és KO egerek hippokampusz szeleteiben. 

II/3. A P2X7 receptor és a p38 MAPK szerepe a glutamát 

felszabadulás szabályozásában egér hippokampuszban: 

megvizsgáltuk, 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. 

 

III. 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. 

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 funkcionális P2X7 receptor 

fehérje hiányát okozza. Az egér kísérleteket 3-5 hónapos, 20-25 g-os, 

hímnemű, homozigóta P2X7R -/- (KO) egereken, illetve ugyanilyen 

korú, súlyú és nemű vad típusú egereken P2X7R +/+ (WT) végeztük, 

melyeket kontrolként használtunk. A genomiális DNS-t P2X7R +/+ 

(WT) és P2X7R -/- (KO) egerek farkaiból izoláltuk, és a genotípusukat 
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PCR analízissel, Solle és mtsai. által leírt gén-specifikus primereket 

alkalmazva határoztuk meg. 

 

III/1. Tríciált NA, glutamát (GLU) és GABA felszabadulás mérés 

patkány/egér hippokampusz szeletekből: Röviden, 3-5 hónapos, 20-

25g-os, hímnemű C57BL/6J alapú P2X7R +/+ vad típusú (WT) és 

P2X7R -/- (KO) knock-out egereket, ill. a NA kísérleteknél 31-36 

napos, 120-140 grammos hím Wistar patkányokat (Charles River, 

Hungary) CO2 belélegeztetéssel érzéstelenítettünk, 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%O2 és 5%CO2 

gázkeverékkel 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), az utóbbit a glia sejtek trícium felvételének megakadályozása 

céljából, illetve a NA kísérletekben: aszkorbinsav (30 μM), Na2EDTA 

(100 μM), és 5 μl tríciált noradrenalin ([3H] NA, 370 kBq/ml, 

Amersham) jelenlétében 45 percig. A médiumot 95%-os O2 és 5%-os 

CO2 eleggyel folyamatosan buborékoltattuk 32°C-os környezetben a 

GLU kísérleteknél és 37°C-on a GABA és NA kísérleteknél. Az 
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inkubáció után egy kémcsőben háromszor óvatosan átmostuk a szöveti 

mintákat, majd egy négycsatornás perfúziós berendezés kamráiba 

helyeztük a szeleteket, amelyeket 95%-os O2 és 5%-os CO2 

gázkeverékkel telített, módosított (GABA kísérletekben 0.1 mM 

aminooxiecetsav tartalmú, Sigma, St.Louis, MO, USA) Krebs 

oldatban 60 percig perfundáltuk (áramlási sebesség: 0.7 ml/perc). Ezt 

követően 3 perces perfúziós mintákat gyűjtöttünk és meghatároztuk a 

tríciált NA, 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 (pl. ATP) perfúziónak tettük ki, 

antagonisták/gátlószerek (pl. SB203580, PD098095, PPADS, BBG) 

jelenlétében és hiányában, melyeket a második agonista adása előtt 30 

perccel tettünk a perfúziós oldatba és a kísérlet végéig alkalmaztuk. A 

preparátumokból felszabadult radioaktivitást Packard 1900 Tricarb 

folyadékszincillációs spektrométerrel mértük. A tríciált NA, 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 NA, 

GLU és GABA kiáramlást, a görbe alatti terület módszerrel (AUC) 
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számítottuk ki, a nyugalmi felszabadulásnak az ingerlést követő 

mintákban mért radioaktivitásból való kivonásával. Az 

antagonisták/gátlószerek hatását az agonista által kiváltott tríciált NA, 

GLU és GABA felszabadulásra a vegyületek jelenlétében és 

hiányában mért S2/S1 hányadosként fejeztük ki. 

 

Statisztikai analízis: Az összes adatot n számú megfigyelések átlaga 

±S. E. M. formájában határoztuk meg. A statisztikai elemzéseket egy-

szempontú varianciaanalízissel (ANOVA) és azt követő Dunett’s post 

hoc teszttel (többszörös összehasonlítás) vagy Student’s t-teszttel 

(páros összehasonlítás) végeztük. A P <0.05 értékeket statisztikailag 

szignifikánsnak tekintettük. 

 

III/2. Western blot elemzés egér hippokampusz szeletekből: 400 

µm vastag egér hippokampusz szeleteket preparáltunk McIIwain 

szövet szeletelővel 2 hónapos, 20-25g-os, hímnemű homozigóta, 

C57BL/6J alapú P2X7R +/+ 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+-

ion mentes ACSF oldatban (ACSF; mM: NaCl 125; KCl 2.4; MgCl2 

0.83; CaCl2 1.1; KH2PO4 0.5; Na2SO4 0.5; NaHCO3 27; glükóz 10; 

Hepes 110, pH 7.4; Ca2+- ion mentes ACSF hasonló összetételű volt, 

kivéve MgCl2: 1.93 mM) metszettük ki, és 10 percre 1 ml Ca2+-ion 

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 elegy buborékoltatásával. Ezt követően, a szeleteket 
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spatulával áthelyeztük 900 µl 1.1 mM Ca2+-ion és 1 µM TTX  

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.  

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 a savas proteázokat és E-64 1.4 mM: gátolja a 

cisztein proteázokat) tartalmazó, 100 µl-re steril desztillált vízzel 

feltöltött homogenizáló pufferben 3x10 sec-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 
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(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, 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 a 

SynGene program denzitométeres elemzésével értékeltük ki. Az 

adatok 3 egymástól független kísérlet átlagát mutatják. 

 

III/3. RT-PCR analízis: Hímnemű Wistar patkányokat (120-140g), 

CO2 belélegeztetéssel érzéstelenítettük és dekapitáltuk, majd az agyat 

gyorsan kiemeltük és jéghideg 95% O2 és 5% CO2 eleggyel 

oxigenizált Krebs oldatba helyeztük. Az agytörzset gyorsan 

eltávolítottuk és folyékony N2-be gyűjtöttük. Az agytörzsben lévő 

RNS-t TriPure izolációs reagenssel vontuk ki a termékhez adott 

protokoll szerint (Roche Diagnostics, Indianapolis, IN). Az RNS 

mintákat DEPC (diethyl pyrocarbonate) tartalmú desztillált vízben 

oldottuk fel, formaldehid tartalmú agaróz gélen ellenőriztük és 

mennyiségét 260 nm-en mért abszorbanciával határoztuk meg. RNS 

(1 µg, 2 µl) reverz trankszkripciót végeztünk RevertAid First Strand 

cDNA Synthesis Kit-tel (Invitrogen, Carlsbad, CA) random hexamer 
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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, 

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.  

 
IV. Eredmények 

 
IV/1. Serkentő hatású P2X receptorok részvétele a tríciált 

noradrenalin felszabadulás szabályozásában patkány 

hippokampuszban  

A. Kísérleteinkben az ATP perfúzióban adagolva koncentrációfüggő 

tríciált NA felszabadulást váltott ki a patkány hippokampusz 

szeletekből. Hogy azonosítsuk az ATP-nak a tríciált NA-t felszabadító 

hatásáért potenciálisan felelős P2X és P2Y receptor alegységeket, RT-

PCR elemzést végeztünk az agytörzsben, ami tartalmazza a 

hippokampuszba vetülő katekolaminerg magvakat. Az elemzés során 

pozitív jelet kaptunk a P2X1,2,3,4,6,7 és P2Y1 receptorokat kódoló 

mRNS-re, míg a P2X5 és P2Y2,4,6 receptorokat kódoló mRNS-ek 

hiányoztak. Szükséges azonban megjegyezni, hogy az egyes P2X és 

P2Y receptor altípusokat kódoló mRNS-ek jelenléte az egész 
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agytörzsben még nem szükségszerűen bizonyítja expressziójukat a 

locus coeruleus noradrenerg idegsejteiben, és az mRNS szintek nem 

szükségszerűen tükrözik a várt működőképes protein expresszió 

szintjét, ezért farmakológiailag is megvizsgáltuk az egyes P2 

receptor altípusokat.  

B. Különböző P2-receptor agonistákat használva azt az eredményt 

kaptuk, hogy az ATP mellett az α,β-MeATP és az ADP is képes volt 

NA felszabadulás előidézésére a hippokampuszban, méghozzá a 

következő hatáserősségi sorrendben: α,β-MeATP > ATP ≥ ADP. Az 

α,β-MeATP P2X-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. Továbbá, mivel az α,β-metilén-ATP a 

P2X4/6 receptoron parciális agonista hatású, valószínűleg a P2X4/6-

receptornak sincs szerepe a hatás közvetítésében. 

C. A P2 receptor antagonisták közül a PPADS (30μM), az NF023 

(10μM), és az NF449 (100nM), szignifikánsan gátolták az ATP 

(10mM) által előidézett [3H]NA kiáramlást, míg a BBG (100nM) és a 

MRS2179 (10μM) hatástalan volt.  

D. A Gi protein inhibitor pertussis toxin (2.5 mg/ml) előkezelés nem 

változtatta meg az ATP által kiváltott [3H]NA felszabadulást, ezért a 

P2Y receptorok szerepe, legalábbis a Gi-proteinekhez kapcsoltaké, 

kevéssé valószínű.  

E. Mivel ismert, hogy a pH csökkentése különböző módon 

befolyásolja a P2X-receptorokat, ezért az extracelluláris pH változás 

hatását is teszteltük. Az extracelluláris pH csökkentése 7.4-ről 6.4-re 
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szignifikánsan gátolta az ATP által kiváltott [3H]NA felszabadulást, 

mely igazolja a P2X1 és P2X3 receptorok szerepét, viszont kizárja a 

P2X1/2- és a P2X2/3-receptorokat, melyek potencírozódnak alacsony 

pH tartományban.  

F. Végül az A1 és  A2A adenozin valamint a heteromer P2Y1/A1 

receptorok lehetséges szerepét is számításba vettük a hatás 

közvetítésében, antagonistáiknak (DPCPX és DMPX), azonban nem 

volt hatásuk az ATP által kiváltott válaszra. 

G. Kísérleteink következő szakaszában  megvizsgáltuk, mi lehet a 

szubcelluláris közvetítő mechanizmusa az ATP által kiváltott NA 

felszabadulásnak. Mivel a TTX hatástalannak bizonyult, az akciós 

potenciál terjedésének csekély szerepe lehet ebben a hatásban. 

Másfelől, az NMDA és nem-NMDA receptor antagonisták (AP-5, 

50μM és CNQX, 10μM) jelenléte csökkentette az ATP által előidézett 

[3H]NA felszabadulást, jelezvén, hogy az ATP hatása részben 

glutamát receptor közvetített. A Na+ - ion kihagyása a perfundáló 

médiumból, ellentétben a Ca2+ - ion kihagyásával megszüntette az 

ATP [3H]NA felszabadító hatását, mely arra utal, hogy egy direkt Na+ 

- ion beáramlás a receptor-ioncsatorna komplexen keresztül lehet 

felelős az ATP hatásáért. Az ATP által okozott  [3H]NA felszabadulás 

Ca2+ - ion független természete ugyanakkor azt jelzi, hogy a 

felszabadulás citoplazmatikus, és nem vezikuláris eredetű. Az ATP 

által kiváltott [3H]NA kiáramlást emellett gátolta a noradrenalin 

transzporter gátló desipramin, mely megerősíti, hogy a [3H]NA a 

citoplazmából szabadult fel, feltehetően a Na+- ion függő noradrenalin 

transzporter megfordulásával.  
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IV/2. A P2X7 receptorok szerepe a glutamát és GABA 

felszabadulás kiváltásában egér hippokampusz szeletekben 

A. 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. 

B. Az elektromos téringerlés a tríciált GLU és GABA kiáramlásban 

ismételhető növekedést váltott ki WT egerek hippokampusz 

szeleteiben, mely növekedés KO egerekben alacsonyabbnak 

bizonyult, miközben a szöveti radioaktivitás felvételben és a nyugalmi 

felszabadulásban nem tapasztaltunk szignifikáns eltérést. 

C. ATP (10mM) hatása WT egerekben jól mérhető és reprodukálható 

GLU és GABA felszabadulást váltott ki, ahol a trícium felszabadulás 

mennyisége összevethető volt az elektromos ingerlés hatásával, 

azonban a KO egerek hippokampusz szeleteiben majdnem teljesen 

megszünt ez a hatás.  

D. A több P2X receptor altípuson is ható antagonista PPADS (30µM) 

és a P2X7 receptorra szelektív antagonista Brillant Blue G (BBG, 

1µM) szignifikánsan csökkentette a 10 mM ATP által kiváltott tríciált 

glutamát és GABA felszabadulást WT egerek hippokampusz 

szeleteiben, bár a PPADS hatása kifejezettebb volt.  
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IV/3. A P2X7 receptor aktiváció szubcelluláris jelátvivő 

mechanizmusa egér hippokampusz szeletekben  

A. Kimutattuk, hogy a P2X7R endogén ligandja, az ATP (10mM) és 

agonistája, a BzATP (100μM), ez utóbbi potensebben, fokozták a p38 

MAPK aktív formájának expresszióját, vad típusú egér hippokampusz 

szeletekben, azonban a P2X7R -/- KO egerekben elmaradt ez a hatás. 

B. Mindezen változások érzékenyek voltak a specifikus p38 MAPK 

inhibítor, az SB203580 (1μM) gátló hatására.  

C. A P2X7R aktiváció egyik funkcionális következménye a fokozott 

glutamát felszabadulás, amelyet a p38 MAPK közvetít, mivel az 

SB203580 (1μM) szignifikánsan csökkentette az ATP (10mM) által 

kiváltott tríciált glutamát felszabadulást, míg a PD098095 (az ERK1/2 

inhibítor) hatástalan volt a WT egerek hippokampusz szeleteiben. 

 

V. Legfontosabb következtetések 

 

V/1. 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 a nem-NMDA receptorok aktivációjának következménye, 

ugyanakkor tovaterjedő akciós potenciál nem vesz részt a 

közvetítésében; a feltételezett mechanizmusa egy primer Na+ - ion 

beáramlás a receptor-ioncsatorna komplexen keresztül, majd azt 

követően a Na+ - ion függő NA transzporterek megfordulása. A 

hatásközvetítő receptor(ok) farmakológiai azonosításában figyelembe 

véve 1. az agonista profilt; 2. az antagonista érzékenységet; 3. a 
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receptorműködés megváltozását az extracelluláris  pH savas irányban 

történő eltolására, elmondható, hogy a hippokampuszban a NA 

felszabadulását serkentő P2X receptorok szabályozzák, és a hatás 

közvetítésért felelős receptor valószínűleg homomer P2X1- vagy a 

homomer P2X3-receptor. 

V/2. 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, hogy a 

P2X7R által közvetített GABA felszabadulás a P2X7R által közvetített 

GLU felszabadulásnak és az azt követő nem-NMDA glutamát 

receptor aktivációnak a következménye. A kísérleteinkben mért 

glutamát felszabadulás azonban nem csak szinaptikus, hanem nem-

szinaptikus, sőt még nem-neuronális helyekről is származhat. A 

tríciált GABA kiáramlást tisztán idegi eredetűnek feltételezzük, mivel 

a gliális trícium felvételt meggátoltuk béta alaninal az inkubáció 

folyamán, továbbá korábbi kísérletekben igazolódott, hogy az ATP-

indukált tríciált GABA felszabadulás érzékeny a glutamát receptorok 

gátlására és tetrodotoxinra, mely megakadályozza az axonális 

aktivitást. Az elektromos ingerléssel kiváltott tríciált GABA és GLU 

kiáramlás szignifikáns csökkenése a P2X7R -/- KO egerek 

hippokampusz szeleteiben, magyarázható azzal, hogy az idegi 

működésre felszabadult endogén ATP fokozza a P2X7R-okon 

keresztül a glutamát, és a serkentő idegvégződések interneuron 

targetjeiből a GABA felszabadulást. Így elképzelhető, hogy a P2X7R-
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ok részt vesznek az extraneuronális glutamát és GABA szintek 

szabályozásában szinaptikus aktivitás alatt. 

V/3. Elsőként mutattuk ki a P2X7R aktivációt követően a p38 MAPK 

enzim expressziójának fokozódását egér hippokampuszban. A P2X7R 

aktivitása által szabályozott p38 MAPK foszforiláció a neuronok, 

asztrociták vagy mikrogliák aktivitásából egyaránt származhat. A 

P2X7R aktiválódása vezethet direkt kölcsönhatással is a p38 MAPK 

enzim aktivációjához, de nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét sem, 

hogy a megnövekedett p38 MAPK aktivitás, a P2X7R aktivációt 

követő további szubcelluláris események másodlagos következménye. 

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 és a p38 MAPK ismerten 

aktiválódnak.  
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