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Bevezetés: 

 

A rendszeres időközönkénti oxidatív stressz-hatásnak pozitív 

fejlesztő hatása van. A rendszeres testedzés lehet az egyik legjobb 

példa ennek a működésnek a szemléltetésére, ahol közismert az 

alkalmazkodási válasz az oxidatív stresszel szemben. 

Az eredmények azt feltételezik, hogy a testedzéssel kiváltott 

alkalmazkodási folyamatok révén, illetve a kis mennyiségű oxidatív 

anyagok szervezetbe juttatása által csökkenhet a szabadgyökök 

(ROS) koncentrációja a kisagyban, csakúgy, mint a reaktív carbonyl 

gyökök száma a patkányok agyában és myocardiumában. 

Ez a jelenség a hormesis teóriával magyarázható. (A teória lényege, 

hogy kis dózisú behatás stimuláló hatású, míg a nagy mennyiségű 

behatás gátló hatású egyes folyamatokban. Ezt a jelenséget egy 

fordított U-alakú görbével lehet leírni, mely egy nem monotonikus 

válaszreakció-görbe). Napjainkban növekvő bizonyossággal állítható, 

hogy ez a feltételezés megállja a helyét nem csak az alacsonyabb 

rendű organizmusok, de a magasabb szintű állatok estében is. 

 

Neurotrofinok, - különösen az agy eredetű neurotrofikus faktor 

(BDNF) és a glia-sejtes „line-derived” neurotrófikus faktor (GDNF) - 

fontos szabályozó tényezői a neuron- és sejttúlélésnek, valamint az 

eredmények alapján általánosságban feltételezhető, hogy ezen 

 2



anyagok koncentrációja növekedhet testedzés hatására, valamint 

emelkedett redox homeosztázis esetén. 

 Az extraceluláris jelző kineáz (ERK) egy olyan jelző molekula, 

melynek a foszforilációja jelzi a neurotrofinok stimulációját, és ez az 

aktivitás is kapcsolódik a testedzéshez, valamint az emelkedett redox 

státuszhoz. 

 

A legtöbb megfigyelés anyagfüggő folyamatot ír le, mégis - a 

tudomány jelenlegi állása szerint – az edzéshatásra illetve az oxidatív 

stressz hatására bekövetkező gerincagyi válaszreakciók kevésbé 

ismeretesek. Ezért célunk az említett neurotrofinok hatásának 

tanulmányozása a gerincagyban. 

Az oxidatív stresszel szembeni rezisztencia alapvető fontosságú lehet 

a gerincagyra ható oxidatív elváltozások kialakulásának 

megelőzésében. Feltételezésünk szerint a kis mennyiségben 

megjelenő oxidatív tényezők – melyek például a testedzés hatására 

alakulnak ki – előnyös hatással lehetnek, míg a nagy mennyiségű 

oxidáns/antioxidáns bejuttatás káros hatással bírhat a BDNF-re, 

illetve a GDNF-re (a hormesis teória alapján). 

Továbbá a rendszeres edzés hatására kialakuló alkalmazkodás az 

oxidativ károsodásokkal szemben, stimulálhatja a neurotrofinok 

termelődését, melynek jelentős szerepe lehet a szabadgyökök 

eliminálásában. 
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Közismert, hogy a szabadgyököknek – különösképp a hidrogén-

peroxidnak – a szövetben levő koncentrációjuktól függően 

különböző hatásai vannak a gerincagyra. A hidrogén-peroxid magas 

koncentrációban komoly sejtkárosodást, illetve apoptózist idézhet 

elő, ugyanakkor kis mennyiségben elengedhetetlen elem bizonyos 

szövetek sebgyógyulásában. 

 Megfigyelték például, hogy az ishémiás prekondicionálás csökkenti 

az oxidatív stressz mértékét a gerincagyban. A prekondicionálás 

révén GDNF indukálódik, ami valószínűleg segíti a sérült érző 

neuronok axon-növekedését a (koncentráció modell alapján). Tehát 

nem kizárt, hogy a kis mennyiségű hidrogén-peroxiddal való kezelés, 

illetve a testedzés jótékony hatással lehet a gerincagy oxidatív 

stresszel szembeni védekezőképességére. 

 

 

Célok:

  

A fentebb említett megfigyelések anyagfüggő folyamatok. A 

tudomány jelenlegi állása szerint kevés adattal rendelkezünk a 

testedzés, valamint az oxidatív stresszel járó folyamatok gerincagyra 

gyakorolt hatásáról: 
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- Ezért célunk a neurotrofinok, valamint a szabadgyök 

koncentráció gerincagyra kifejtett hatásának 

tanulmányozása, hogy megfejthessük a jelentőségét 

ezeknek a fontos elemeknek.    

 

Az oxidatív stresszel szembeni rezisztencia meghatározó fontosságú 

lehet a gerincagyra ható oxidatív elváltozások kialakulásának 

megelőzésében: 

 

- Feltételezésünk szerint a kismértékű oxidatív behatás 

– ami például testedzés hatására alakul ki – pozitív 

hatású, míg a nagymértékű oxidáns- /antioxidáns 

kezelés negatív hatású lehet a BDNF -re, és a GDNF 

-re (a hormesis teória érvényesül). A mérsékelt 

„ROS-kezeléshez” való alkalmazkodás – amit a 

rendszeres testedzés eredményez – stimulálója lehet 

a neurotrofinok termelődésének, mely fontos 

szerepet játszhat az oxidatív stresszel szembeni 

küzdelemben. Így nem kizárt, hogy a kis mennyiségű 

hidrogén-peroxiddal történő kezelés, vagy a fizikai 

aktivitás hatékony kondiciónáló tényező a gerincagyi 

területek oxidatív stresszel szembeni védekezésében. 
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Módszerek: 

 

Kísérleti alanyok: 

 

Harminchat, öt hónapos, hím Vistar patkányt vizsgáltunk a 

kísérletben, előírásoknak megfelelően (Care and Use of Animals 

based upon the Helsinki Declaration). A vizsgálati módszert a helyi 

egyetemi Állatvédők Szervezete fejlesztette ki. 

 

Minden csoportba random módon hat állatot választottunk ki: 

- salinnal kezelt, nem edző kontrol állatok (NEC) 

- hidrogén-peroxiddal kezelt, nem edző állatok (NEH) 

- PBN-nel (N-terc-Butyl-alfa-fenilnitron) kezelt, nem edző állatok 

(NEP) 

- salinnal kezelt, edző állatok (EC) 

- hidrogén-peroxiddal kezelt, edző állatok (EH) 

- PBN-nel kezelt edző állatok (EP) 

A nem edző csoportok inaktívak maradtak tíz héten át. 

Az edző állatok egy hetes szoktatási időszak alatt, napi egy órás 

futási időtartamokkal, a kezdeti 17m/min.-es futási intenzitásról 

elérték a 27m/min.-es intenzitási tartományt. 
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Ezt követően kezdődött a futószalagon végzett, kilenc hetes edzési 

periódus, minek során az állatok 27m/min.-es intenzitással futottak 

napi egy órát, heti öt napon keresztül. 

 

 A 9. és a 10. hét során, minden második napon – az edzés 

előtt egy órával -, az összes edző állat subcután injekciózással kapta 

meg a salin adagját (NEC, EP), illetve a 0.5 Mm hidrogén-peroxid 

adagját (NEH, EH). 

A másik két csoport (NEP, EP) ugyanilyen módon kapott kétnaponta 

13 mg/100g-os testtömegre salinban oldott PBN- t. 

Egy nappal az utolsó edzés után az állatokat lefejeztük, kivettük a 

gerincagyat, és a nyaki szakaszt szeparáltuk. Ezeket a cervikális 

részeket folyékony nitrogénben lefagyasztottuk, majd a feldolgozásig 

-80 C-on tároltuk. 

 

Biokémiai vizsgálatok:    

 

A BDNF és GDNF: koncentrációt a gerincagyból határoztuk meg E-

MAX Immuno Assay System segítségével, a gyártási előírások 

alapján (Promega, Madison, WI). Az elnyelődés mértéke A450 

leolvasóval (Molekuláris ThermoMax microplate leolvasó, 

SOFTmax PRO v3.1 software-rel, Sunnyvale, CA) történt.  

 

 7



A reaktív carbonyl gyökök mennyiségi meghatározása (RCD): A 

Radák és társai által már korábban leírt Western blot útján történt. A 

hyper-filmre való előhívás (CL-XPosure #34089) kemilumineszens 

eljárással készült (PIERCE #34080). Az előhívási expozíciós idő 1 

perc volt.  

 

RNS izolálás: a „FastRNA Pro Green Kit” (6045-050 QBioGene), 

valamint a FastPrep műszer (6001-120 QBioGene) használatával 

történt, a gyári leírásnak megfelelően. 

 

Reverz transzkripció – cDNS szintézis: 40 ul össztérfogatban minden 

mintából két mikrogram RNS reverz transzkripciója történt. 

A reakció elegy összetétele: 8ul 5x reverz transzkripciós puffer, 8 ul 

MgCl2, 4 ul dNTP, 1 ul Random Primer, 1 ul RNáz inhibitor, 1 ul 

Reverz Transzkriptáz. A reakció elegyet 45 C-on 50 percig 

inkubáltuk, majd 90 C-ra helyeztük 10 percre, hogy a reakció-

folyamatot leállítsuk. Ezt követően gyors fagyasztás céljából került – 

80 C-ra 10-20 percre. A soron következő RT-PCR analízisig a cDNS 

mintát -20 C-on tároltuk. 

 

Real time mennyiségi mérés (RT-PCR): Az mRNS transzkripció 

mennyiségi meghatározásához „ABI Prism 7000 Sequence Detection 

System”- et (Biosystem) használtunk. 
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A Real time PCR reakció elegy összetétele (25 ul végtérfogathoz): 2 

ul cDNS, 1,3 ul primer, 12,5 ul TaqMan universal PCR master mix 

és 9,2 ul RNáz mentes víz. 

A PCR profil kezdeti szakasza két percig tartott 50 C -on, a második 

fázis tíz percig 95 C -on. Az ezt követő amplifikációs lépésben egy 

40 ciklusos folyamatban 15 másodperces 95 C-os szakaszt, egy 60 

másodperces 60 C-os követte. Minden cDNS minta duplikátumban 

készült, és a folyamatot egyszer ismételtük. 

Az adatok kiértékelése során a Biosystem által ajánlott „comparative 

threshold cycle (Ct)” módszert használtuk (Bulletin #2). A próba 

sorrendisége, valamint a forward és reverz primer a TrkB-hoz szintén 

a Biosystem által lett meghatározva: TrkB: (5’- 

CCAGGGCAGAGTCCTTCAG-3’); forward: (5’- 

TTCCCGCTGCCAGCAT-3’); reverse: (5’- 

CATCAGCTCGTACACCTC-3’). Belső standard housekeeping 

génként b-aktint használtunk (Biosystem, Rn 00560868_m1) 

 

EPR mérés: A Stadler és társai által leírt protokol alapján történt, X- 

Band számítógép által vezérelt spectométerrel (Magnetech GmbH, 

Berlin, Germany). 

 

 Az extracelluláris jelző kináz meghatározása (ERK1/2): A 

gerincagyi minta- homogenátokból a csoportok total protein 
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koncentrációjának meghatározásra „Bio-Rad protein assay”- t 

használtunk, a gyári protokol alapján. Majd az összes minta total 

protein-koncentrációját azonos koncentrációra hígítottuk ki. Így 

minden mintánk azonos mennyiségű fehérjét tartalmazott adott 20 ul-

es végtérfogaton (ami tartalmazta a mintát, a puffert, valamint az 1% 

-os brómfenolkék festékanyagot).  

Ezt követően a mintákat vortexeltük, majd 95 C -on, 5 percig 

inkubáltuk. Következő lépésben 5 percig centrifugáltuk 16000 g-vel, 

22 C-on, majd 8%-os gélre vittük fel őket. Kontrol gyanánt 20 ul 

térfogatú molekulasúly-markert használtunk (BenchMark, Pre-

Stained Protein Ladder). 

A különböző molekulasúlyú fehérjék szeparálása elektroforézis útján 

történt, majd az így kapott szeparátumok PVDF membránra lettek 

áttranszportálva. A membránt ezt követően egy órán át blokkoló 

pufferben (5%-os tejporos TBST oldat) inkubáltuk, majd háromszor 

10 percig mostuk TBST-ben. A mosásokat követően került a 

membránra az elsődleges antitest (phosphor-ERK1/2 antibody, 

mouse monoclonal – Cell Signaling, #9106S), 4 C-on inkubálva 

éjszakán át. Az elsődleges antitest koncentrációja 1:500 volt. 

A következő napon a membránt háromszor 10 percig mostuk TBST-

ben, majd egy órás időtartamra rátettük a másodlagos antitestet 

(mouse–HRP antibody, 1:5000). 

 10



Az inkubálás után ismét a membrán mosása következett (háromszor 

10 perc TBST oldatban). 

Az előhívás hyper-filmre (CL-XPosure #34089) történt 

kemilumineszcens eljárással (PIERCE #34080). Az előhívási idő 20 

perc volt. 

A nem foszforilálódott ERK1/2 meghatározására a már használt 

membránt használtuk, egyszeri strippelést követően. Ehhez a 

folyamathoz 50 ml strippelő puffer volt szükséges (62,5 mM Tris-

HCl, pH=6,8 2% SDS, 100 mM b-mercaptoethanol), 30 perces 

hatóidőn át rázatva benne a membránt. Ezt háromszor 10 perces 

TBST-vel történő mosás követte. 

Majd ismételten következtek az antitestek, hasonló módon, mint a 

feljebb említett foszfo-ERK esetében. Ez esetben 1:500-as 

koncentrációjú nyúl poliklonális (Cell Signaling, #9102) elsődleges 

antitestet vittünk fel a membránra, míg a másodlagos antitest 1:5000-

es hígítású „anti-rabbit-HRP” volt. A filmelőhíváshoz (CL-XPosure 

#34089) ismételten kemilumineszcens eljárást használtunk (PIERCE 

#34080). Az előhívási expozíciós idő 30 másodperc volt. 

 

Statisztikai analízisek:  

 

A statisztikai adtok feldolgozásához a STATISTICA 7 nevű 

programot használtuk. Kezdetben az összes függő változót 
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normalitás vizsgálatnak vetettük alá (Shapiro- Wilk’s W test). A nem 

normál eloszlású változók közé tartoztak: a szabadgyök 

koncentráció, valamint a TrkB mRNS. 

A normál eloszlású változók közti különbségek vizsgálatához egy 

utas ANOVA-t, majd Tukey-féle HSD post-hoc módszert 

használtunk. 

A nem normál eloszlású változók közti különbségek vizsgálatához a 

nem paramérteres Kruskal-Wallis ANOVA módszert, majd – 

szignifikancia esetén- a Mann Whitney U próbát használtuk. 

Mivel a keresett változók értékei nem mutattak normál eloszlást, a 

csoportok közti kapcsolatok kimutatására a nem paraméteres Kendall 

Tau korrelációs vizsgálatot végeztük el. A szignifikanciaszint értéke: 

p <0,05   

 

 

Eredmények: 

 

A vizsgált biomarkereket az állatok feldolgozása után megmértük. 

A cervikális szakaszokon történő EPR mérésekből megállapított 

szabadgyök koncentráció az EC, illetve a NEP csoportok estében 

27%, valamint 21% -os csökkenést mutatott (p <0,05) a kontrol 

csoporthoz (NEC) képest. A NEP állatoknál a csökkenés mértéke 

74%-os a NEH csoporthoz viszonyítva (p <0,05) (Fig.1) 
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Az EH csoport gerincagyán mért szabadgyök koncentráció 81%-os 

csökkenést mutatott a NEH csoporthoz képest (p=0,06). 

Az oxidált fehérjék mennyisége – melynek megállapítására a 

Western blot méréssel kimutatott carbonylált proteinek szolgáltak – 

nem mutatott különbséget a csoportok között, ami feltételezi a sejtek 

toleranciáját a felgyülemlett szabadgyökökkel szemben, illetve, hogy 

az emelkedett oxidáns szint a redox homeosztázis fiziológiás 

tartományán belül maradt. 

BDNF mRNS-t egyik csoportban sem tudtunk kimutatni a cervikális 

régióból. 

A BDNF fehérje szint alakulása az EC, valamint a NEP csoportok 

estében 49% illetve 48%-os (p <0,05) csökkenést mutatott a kontrol 

csoporthoz (NEC) képest. Érdekes módon, mikor a szabadgyök 

koncentráció, valamint a BDNF koncentráció közös grafikonon lett 

ábrázolva szignifikánsan pozitív korrelációt kaptunk (r = 0,50, p 

<0,05), mely asszociatív kapcsolatot feltételez. 

A BDNF receptor mRNS szintjét (TrkB) vizsgáltuk az összes csoport 

estében, de szignifikáns különbséget nem találtunk. 

A gerincagyi GDNF fehérje a NEH csoport esetében 153%-os 

emelkedést mutatott a NEC csoporthoz képest, míg 140%-os 

növekedést a NEP csoporthoz képest (p <0,05), mely eredmény 
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alapján megbízhatóan feltételezhetjük a hidrogén-peroxid stimuláló 

hatását a GDNF szintre. 

Az immunoblot eredmények azt mutatják, hogy az ERK1 aktivitás  

leginkább az EH és az EC csoportok esetében növekedett, ami egy 

lehetséges edzéshatással összefüggő ERK1 foszforiláció növekedést 

feltételez. 

Más részről viszont az ERK2 –re hatástalannak bizonyult az 

alkalmazott kezelés. 

 

 

Következtetések: 

 

Vizsgálatunk eredményeként a következő konklúziókat vonhatjuk le: 

 

1. Rendszeres edzés hatására csökkent a gerincagy cervikális 

szakaszán mért szabadgyök koncentráció az edzett kontrol 

állatoknál. A PBN csak a nem edző állatoknál volt hatásos a 

szabadgyök-szint mérséklésében, míg az edző állatok 

esetében úgy tűnik, hogy a PBN negatívan befolyásolja az 

edzés hatására bekövetkező szabadgyök-elleni adaptív 

választ. Tehát az állandó edzéshatás magában, vagy a PBN 

adagolás edzés nélkül eredményezett szabadgyök-
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koncentráció csökkenést a fiatal Vistar állatok cervikális 

gerincagyának területén. 

2. Érdekes módon, a szabadgyök-koncentráció és a BDNF 

fehérje koncentráció szignifikáns, pozitív korrelációt 

mutatott. Azoknál az állatoknál, ahol magas volt a 

szabadgyök koncentráció, ott emelkedett volt a BDNF szint 

is, és ugyanígy fordítva. A jelen vizsgálat alapján úgy tűnik, 

hogy a fiatal Vistar patkányok cervikális gerincagy szakaszán 

mért szabadgyök-koncentráció meghatározza a BDNF fehérje 

koncentrációját. 

3. A csoportok közötti összehasonlítás nem mutatott 

különbséget az oxidatív károsodást szenvedett fehérjék 

mennyiségében, ami azt jelzi, hogy a gerincagyi sejtek 

tolerálták a felgyülemlett szabadgyök-mennyiséget, nőtt a 

redox-homeosztázis fiziológiás tartománya. Ez azt feltételezi, 

hogy az oxidatív károsodások kialakulásáért nem csak a 

szabadgyökök mennyisége a felelős. 

4. Jelen vizsgálat alapján az ERK aktivizálás nem az egyetlen 

módja a BDNF fehérje mennyiségi növekedésének. 

5. Azt találtuk, hogy a cervikális gerincagyi szakaszon a GDNF 

fehérje koncentráció fő meghatározója a hidrogén-peroxid. 

Úgy tűnik, hogy az edzés hatására nem nőtt a GDNF 

mennyisége. 
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6. A BDNF mRNS hiánya a cervikális szakaszon feltételezi, 

hogy az ezen a szakaszon detektált BDNF fehérje mennyiség 

áttranszportálódott a lumbális szakaszról, vagy a központi 

idegrendszer egyéb területén termelődött, és onnan jutott át a 

nyaki gerincagyi területre is. 
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