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I.Bevezetés 
 

Ismeretes, hogy a rendszeres fizikai aktivitás javítja a vázizom és a szívizom 

fiziológiai teljesítményét és csökkenti számos betegség, úgymint,- szív és 

érrendszerei betegségek, bizonyos ráktípusok, diabétesz II.- előfordulását. Az 

elmúlt évtizedben bebizonyították, hogy a rendszeres mozgás jótékony hatású 

az agyi funkciókra, valamint fontos preventív és terápiás szerepet játszik 

agyvérzésben, Alzheimer és Parkinson kórban. Ámbár ez különböző 

aspektusokból vizsgálható, nevezetesen, hogy a fizikai aktivitás komoly 

következményekkel jár a szervezetre, többek között szerkezeti és 

funkcionális változásokra az agyban. A rendszeres mozgás nagyon komplex 

hatásokkal bír és feltehetően magába foglal neurogenezist neurotrofinok által, 

megnövekedett kapillarizációt, csökkent oxidatív sérülést és megnövekedett 

proteolízist a proteaszóm  és a neprilysin enzimrendszerek által. Ámbár a 

mozgás hatásai a traumás agysérülést követő regenerációban és a 

prevencióban egyaránt széles körűen tanulmányozott, ennek ellenére az 

alapjául szolgáló mechanizmus még nem igazán ismert. Egy lehetséges 

mechanizmus- ami kulcsfontosságú lehet az agy integritásának 

megőrsésében- a proteaszóm rendszer. A proteaszóm felelős a legtőbb 

citoszolikus fehérje bontásáért és számos specifikus szabályzó enzimek 

lebontásáért is- úgymint transzkripciós faktorok-melyek összefüggésben 

állnak fehérje és sejt szintézis szabályozással. Mivel a proteaszóm rendszer 

bontja le a citoszólikus fehérjék zömét ezért kiemelkedő szerepe van a 

módosult, oxidatívan sérült, felesleges fehérjék eltávolításáért, amelyek a sejt 

számára veszélyt okoznak. 

Egy humán vizsgálat szerint, amelyben excentrikus kontrakciót alkalmazva 

találták, hogy a calpain 3 mRNS mennyiség csökkent, azonnal a kontrakciót 
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követően, ugyanakkor viszont a calpain 2 mRNS szint növekedett az első 

napon. 

Ezzel szemben a cathepsin B+L és a proteaszóm enzim aktivitása növekedett 

a 14. napnál. Ezek az eredmények világosan mutatják, hogy proteoltítikus 

folyamatok szelektív módon jelentkeznek  és nagyon fontos szerepet 

játszanak az izomrostok átrendeződésében sérülést követően. A proteaszóm 

szerepe az agyban, sérülést követően, még mindig ismeretlen. 

Az első (életkor-függő) tanulmány kimutatta a kapcsolatot a felhalmozodó 

oxidatív fehérje sérülés és meghatározott agyi funkciók megváltozása között. 

2 hétig fiatal és öreg dzserbileken szabadgyök befogó ágenst adagoltak, majd    

ezt a periódust követően a glutamine szintáz  és a proteaszóm aktivitása 

egyaránt növekedett, míg a karbonilálódott fehérjék száma szignifikánsan 

csökkent. Ezen változások javult agyi funkciókat eredményeztek, melyet 

Morris Maze viselkedési teszttel ellenőríztek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

II. Célkitűzések 
Hipotézis 

 

1. A rendelkezésre álló információk alapján feltételezzük, hogy a fizikai 

aktivitás hatása reverzibilis. 

2. Feltételezzük, hogy az edzés csökkenti az oxidatív stressz mértékét és 

az edzés elhagyása megnövekedett fehérje és DNS sérülést eredményez. 

3. Hipotézisünk, hogy a 8-oxoG-t javító enzim OGG1, fokozott 

termelődését a mozgás elősegíti. 

4. Azt gondoljuk, hogy a mozgás enyhíti a sérülés mértékét traumás 

agysérülésben. 

5. Mivel a traumás agysérülés oxidatív sérülést eredményez, hipotézisünk, 

hogy a proteaszóm komplex fontos szerepet játszik a 

helyreállítódásban. 

6. Feltételezzük, hogy a korai gén Zif 268, expressziója  úgy változik, 

ahogy a proteaszóm aktivitása FPI modellben. 
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III. Anyag és Módszer 
 

Kísérlet I 

21 hím Wistar patkány ( 13 hónapos) használtunk a kísérletben. 7 állat 

random módon került a csoportokba: 

Kontroll: C 

Edzett: ET 

Edzés elhagyása: DT 

ET és DT csoportok 8 hétig vettek részt úszás tréningben. A 8 hét után a DT 

csoport újabb 8 hétig a kontroll csoporthoz hasonlóan inaktívan volt tartva. 

Passzív elhárító tanulási tesztet használtunk a memória tesztelésére. 

 

Biokémiai mérések 

BDNF és NGF koncentrációjainak meghatározása hippocampusból. 

 

Proteaszóm aktivitás 

Chimotrypsin-természetű aktivitást fluorometriás eljárással mértük. 

 

Elektron paramágneses rezonancia 

A reaktív oxigén gyököket elektron paramágneses rezonanciával vizsgáltuk. 
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Kísérlet II. 

 

33 hím Sparuge-Dawley felnőtt (250-300g) patkányok képezték a kísérleti 

csoportot. 

Az állatokon laterális fluid percussion injury- típusú agysérülés modellt 

alkalmaztuk. FPI; n=14, illetve álsérülés n=16 

Az állatok ketrecei az edzett csoportban mókuskerékkel voltak ellátva, az 

egysérülést követő 0-14 napban. Minden állatot folyamatosan  monitoroztunk 

és ellátásuk az IACUC állatorvosi előírás szerint történt, a UCLA-ra való 

érkezést követően. Az állatok egyénileg voltak a ketrecekben. A sérülést 

követő periódus a korábbi kísérletek alapján lett meghatározva a viselkedési 

deficit mértéke szerint. 

Az edző állatok szabvány ketrecekben voltak, mókuskerékkel felszerelve( 

átmérő: 31,8 cm), szélesség: 10 cm; Nalge Nunc International) amely 100g 

ellenállással szemben forgott. A mókuskerékben töltött időt a Vital Viewer 

Data Acquisition System; Mini Mitter, Sunriver, OR rendszer rögzítette. 

A beavatkozás nélüli állatok zavartalul voltak a ketrecekben 

Csoportok: 

Sham-Sed- álsérülés-inaktív-kontroll-SS 

FPI-Sed- sérült-inaktív-ST 

Ex-Sham-mozgott-álsérülés-ES 

Ex-FPI-mozgott-sérült-ET 
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Fluid Percussion Injury 

Lateralis FPI-t alkalmaztunk mint agysérülés modellt. 

 

Proteaszóm aktivitás mérés 

Chymotripsin- természetű aktivitást mértünk fluorometriás eljárással. 

 

Fehérje mérés Western Blot analízissel 

Syinapsin I, Zif 268, 20 S alfa fehérjék mérése Western Blottal történt . A 

membránokat a következő antitestekkel inkubáltuk: 

Anti-synapsin I ( 1:2000; Santa Cruz Biotechnology Inc; Santa Cruz, CA, 

USA) anti-total Zif 268 ( 1:2000; Cell Signalling Technology, Inc, Beverly, 

MA USA) anti-20 S alfa subunit proteasome ( 1:2000; Cell Signalling 

Technology, Inc. Biotechnology) anti-actin ( 1:2000; Santa Cruz 

Biotechnology)  

Majd ezt követően anti-goat IgG-Hrp másodlagos antitestet használtunk. 

 

Statisztikai analízis 

 

Kísérlet I 

Statisztikai szignifikanciát ANOVA-val határoztuk meg, amelyet Tukey’s 

posthoc teszt követett és Pearson’s korreláció. Szignifikancia szintet p<0,05 

nek választottuk. 

 

Kísérlet 2. 

 

 

Ismétléses ANOVA-t használtunk. 

Fischer-tesztet alkalmaztunk a csoportok összehasonlítására. 
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Az eredményeket a kontroll csoporthoz viszonyítjuk, ahol a kontroll 

csoportot 100%-nak vettük, ±átlag hibája. 

IV. Eredmények 

 
Kísérlet I. 

Az agyi teljesítményt mutató Passzív elhárító tanulási tesztben szignifikánsan 

jobban teljesítettek az edzett állatok, de az edzés elhagyását követően a 

kontroll csoporthoz hasonló eredményeket mutattak. Másfelől a 

szabadgyökök szintje a kisagyban csökkent a mozgás hatására és a hatás az 

edzés elhagyását követően is megmaradt. 

Az OGG1, DNS sérülést javító enzim aktivitása sem a nukleuszban sem a 

mitokondriumban nem változott szignifikánsan, sem edzés, sem edzés 

elhagyását követően, ámbár a csökkent szabadgyök szint jobb védelmet 

sugall mitokondriális és nukleáris DNS szinten is. 

A proteaszóm aktivitása mérhető volt a nukleuszban, de nem változott sem 

mozgásra, sem a mozgás elhagyását követően. 

A tréning hatására a BDNF fehérje mennyisége szignifikánsan 

megemelkedett a kontroll csoporthoz képest, míg az mozgás elhagyásával a 

kontroll szintre esett vissza. 

 

Kísérlet II. 

 

Adataink azt mutatják, hogy az FPI, oxidatív stresszt eredményezett, mivel a 

karbonilálódott fehérjék mennyisége szignifikánsan nőtt a kaudális 

kortexben, a kontroll csoporttal összehasonlítva. Másrészt a rendszeres futás-

akaratlagos- szignifikánsan csökkentette a karbonilálódott fehérjék 

mennyiségét, mind a sérült, mind az álsérült csoportban. Melyből arra 
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következtethetünk, hogy erősebb ellenállóképességet vagy megnövekedett 

javítást eredményezett az oxidatív sérüléssel szemben. 

Synapsin I, egyik legelfogadottabb markere az agyi plaszticitásnak. 

Eredményeink alapján azt mondhatjuk, hogy az FPI szignifikáns csökkenést 

eredményezett a Synapsin I mennyiségében, míg a mozgás hatására 

jelentősen emelkedett. Azokban az állatokban, ahol FPI és mozgás egyszerre 

volt jelen a Synapsin I  kontroll szinten volt, ami azt jelentheti, hogy az edzés 

jótékony hatású. 

Ezen eredmények alapján megvizsgáltuk a két beavatkozás közti kapcsolatot, 

úgymint,  karbonyl szint és  Synapsin I között, ahol azt találtuk, hogy az 

oxidatív stressz  oxidatív sérülést okoz, ami csökkent agyi plaszticitást 

eredményez. 

További információk szerzése céljából megmértük a proteaszóm aktivitását, 

ami egy nagyon hatékony “housekeeping” enzim rendszer, szerepe a sérült 

fehérjék eltávolításában van, azt találtuk, hogy a mozgás hatására csökkent az 

aktivitása, míg az FPI és mozgás együtt mérsékelt csökkenést eredményezett. 

A korreláció a karbonilálódott fehérjék és a proteaszóm aktivitás között 

lineáris pozitív volt, amely arra utal, hogy csökkent szintű oxidatív stressz 

csökkent proteaszóm aktivitást eredményez. 

Nem csak az aktivitás, hanem a proteaszóm alegysége is ugyanazt a mintát 

mutatja a csoportok közt. 

A Zif 268 korai gén , amely úgy gondoljuk, hogy befolyással bír a 

proteaszóm alegységeinek szintézisére, nagyon hasonló módon változott a 

csoportok között, a proteaszóm aktivitásához. 
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V. Diszkusszió 
 

A kísérletünk elején a rendelkezésre álló információ és a felhasznált 

irodalmak alapján különböző hipotéziseket fogalmaztunk meg, amelyek a 

kísérlet során beigazolódtak, vagy elvetettük őket. 

1.A rendelkezésre álló információk alapján feltételezzük, hogy a fizikai 

aktivitás hatása reverzibilis. 

Hipotézisünk igaz, kivéve a szabadgyök szintet, de a beavatkozások hatásai 

a mozgás abbahagyásával megszűntek, a szabadgyök szintre nézve pedig a 

az időintervallum vélhetően nem volt elég hosszú. 

2.Feltételezzük, hogy az edzés csökkenti az oxidatív stressz mértékét és az 

edzés elhagyása megnövekedett fehérje és DNS sérülést eredményez. 

 Amennyiben a szabadgyök szint csökkent a mozgás hatására, úgy igaz, 

amennyiben nem volt oxidatív stressz növekedés, úgy nem igaz a 

hipotézisünk. 

3.Hipotézisünk, hogy a 8-oxoG-t javító enzim, OGG1 fokozott 

termelődését a mozgás elősegíti. 

A hipotézist elvetettük, mivel sem a mozgás sem a mozgás elhagyása nem 

befolyásolta az OGG1 aktivitását. 

 

4.Azt gondoljuk, hogy a mozgás enyhíti a sérülés mértékét traumás 

agysérülésben. 

Eredményeink igazolták feltételezésünke,t a mozgás jótékony hatású volt az 

FPI által okozott oxidatív stressz mérséklésében. 

5.Mivel a traumás agysérülés oxidatív sérülést eredményez, hipotézisünk, 

hogy a proteaszóm komplex fontos szerepet játszik a helyreállítódásban. 
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Feltételezésünk igaz, rendelkezésünkre álló adatok szerint elsőként 

mutattunk ki kapcsolatot a mozgás jótékony szerepére az FPI-t követő 

helyreállítódásban és ebben a proteaszóm szerepére. 

6.Feltételezzük, hogy a korai gén expressziója a Zif 268-nak úgy változik, 

ahogy a proteaszóm aktivitása FPI modellben. 

Az eredményeink alapján állíthatjuk, hogy a hipotézis helyes, a Zif 268 

fontos szerepet játszik az a helyreállítódásban a proteaszómon keresztül, 

mivel hasonló módon változik, mint a proteaszóm. 
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VI. Konklúzió 
 

Vizsgálatunkban megerősíthetjük, hogy a rendszeres fizikai aktivitás 

jótékony az agyi funkciókra. Másfelől, sikerült olyan adatokat  találnunk, 

amelyek az eddigi vizsgálatokhoz képest újszerűek. Bebizonyítottuk, hogy 

a mozgás hatásai az agyra reverzibilisek, mivel a funkcionális paraméterek 

újra azonos szintre kerültek a mozgás megszűnését követően. Ez várható 

volt, de nagyon fontos információ, mivel támogatja a élethosszig tartó aktív 

életmódot, hasonló analógiára az élethosszig tartó tanulást is. Kísérletünk 

alátámasztja továbbá azt is, hogy a neurotrofinoknak és az oxidatív 

stressznek igen komoly szabályozó szerepe van a gondolkodásban, 

memória funkciókban. 

Újszerű információkat nyertünk a DNS sérülésről és a javító 

mechanizmusokról. A  DNS minőség ellenőrzése az elsődleges prioritást 

élvezi az élő sejtekben, mivel a felhalmozódó oxidatív sérülés, veszélybe 

sodorja a sejt életkilátásait. Vizsgálatunkban továbbá kimutattuk azt is, 

hogy sem az edzés, sem az edzés elhagyása nem okoz olyan mértékű 

szabadgyök produkciót, hogy az aktivizálná az OGG1 javító enzimet, 

amely a lefontosabb exciziós javító enzime a 8-oxoG típusú DNS 

sérülésnek. 

Második kísérletünkben, szintén nyertünk fontos konklúziókat, úgymint, 

hogy a traumás agysérülés  oxidatív stresszt eredményez és felhalmozodó 

oxidatívan sérült fehérjéket, amelyek szignifikánsan csökkenthetők a 

rendszeres fizikai aktivitás által. Továbbá sikerült az is megfigyelnünk, 

hogy a proteaszóm szerepet játszik az agy remodellírozásában traumás 

agysérülést követően. A mozgás szerepe a proteaszóm komplexen nagyon 

fontosnak tűnik, hiszen csökkenti az oxidatívan sérült fehérjéket, amelyeket 

az FPI okozott, ezáltal kevesebb sérült fehérjét kell eltávolítani, illetve 
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specifikus fehérjék eltávolítása történik az agyi plaszticitás 

helyreállításának érdekében, amelyben jeletős szerepet játszik egy korai 

gén a Zif 268 valamint a Synapsin I. 
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