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BEVEZETŐ 

 
Az endokannabinoid rendszer 
Az endokannabinoid rendszert a kannabinoid receptorok, az 

endokannabinoidok és azok metabolizmusában szereplő enzimek 
alkotják. A rendszernek szerepe van számos fiziológiai és 
patofiziológiai folyamatban. Jelentőségét először az idegrendszerben 
ismerték fel, de egyre több adat utal arra, hogy a rendszer nem 
idegrendszer-specifikus, hanem számos egyéb szövetben is 
megtalálható minden eleme. A receptorokra ható gyógyszereket 
egyre több megbetegedés kezelésében kezdik használni, ami a 
területen végzett kutatások felgyorsulásának eredménye. Az 
endokannabinoid rendszer egyes elemei potenciális farmakológiai 
célpontok, pontosabb megismerésük elősegítheti a hatékonyabb, 
célzottabban ható gyógyszerek kifejlesztését.  

A marihuánát évezredek óta használják, mint élvezeti szert és 
gyógyszert. A vadkender (Cannabis sativa) különböző készítményeit 
régészeti leletek szerint már az ókorban is alkalmazták terápiás vagy 
rituális célokra. A marihuána pszichoaktív hatásaiért a 9Δ-
tetrahydrocannabinol (THC) felelős. A THC hatásai közé tartoznak 
emberben az eufória, relaxáció, a tachycardia és a hypothermia. 
Eddig sikerült molekuláris szinten is azonosítani két kannabinoid 
receptort, a CB1- és CB2 receptorokat (CB1R és CB2R), azonban 
további receptorokról is feltételezik, hogy felelősek lehetnek 
kannabinoid hatásokért. A két receptor a 7TM szerkezetű receptorok 
(7TMR) családjába tartozik. A kannabinoid receptoroknak számos 
endogén ligandot, endokannabinoidot képesek felismerni, ezek közé 
tartozik az anandamid (AEA) és a 2-arachidonil-glicerol (2-AG). A 
különböző szövetekben igen nagy a 2-AG koncentráció, ami a 
receptorok KD-je körül van. Szintézisének fő útvonala az sn-2 
pozícióban arachidonsavat tartalmazó diacil-glicerol (DAG) 
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hidrolízise, amit sn-1-szelektív DAG lipáz (DAGL) katalizál. 
Lebontásában több enzimnek is szerepe van, ezek közé tartozik a 
monoacil-glicerol lipáz, a zsírsavamid-hidroláz és a ciklooxigenáz-2. 
A 2-AG keletkezés szabályozásának molekuláris mechanizmusáról 
főleg neuronok vizsgálata alapján van ismeretünk. Neuronokban a 2-
AG termelődése létrejöhet depolarizáció hatására, vagy bizonyos 
Gq/11-kapcsolt receptorok serkentését követően. A 2-AG 
termelődésért felelős DAGL jellemzően a szinapszisok 
posztszinaptikus membránjában helyezkedik el, a CB1R pedig az 
axonterminálison. Stimulálása gátolja különböző neuro-
transzmitterek felszabadulását, mint a GABA, glutamát, acetil-kolin, 
NA, szerotonin és CCK. A preszinaptikus elhelyezkedés és a 
neurotranszmitter-felszabadulás gátlása az alapja a jellegzetes 
endocannabinoid hatásnak, a depolarizáció által kiváltott 
gátláscsökkentésnek (depolarization induced suppression of 
inhibition, DSI) és excitációgátlásnak (depolarization induced 
suppression of excitation, DSE). A jelenségek hátterében 
endokannabinoidok általi retrográd szignalizáció áll. 

A kannabinoid rendszernek azonban nem csak a központi 
idegrendszerben van jelentősége, hanem számos perifériás szövetben 
is. A kannabinoid receptorok számos helyen befolyásolják az 
energiaháztartást, szerepelnek pl. a hypothalamusban, 
táplálékfelvétel szabályozásában, a zsírszövet és máj 
metabolizmusában és a pancreas inzulintermelésében. Jelentős 
szerepe lehet a rendszernek a metabolikus szindrómában. A 
kannabinoidoknak számos hatása van továbbá a szív- és keringési 
rendszerben, a harántcsíkolt izomzatban, szemben, 
gasztrointesztinális rendszerben, bőrben, vesében, reprodukciós 
rendszerben, tüdőben, immunrendszerben és csontban. 
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Az angiotenzin II és a renin-angiotenzin rendszer 
Az angiotenzin II egy oktapeptid hormon, a renin-angiotenzin 

rendszer fő effektor molekulája, ismert hatásait az AT11R-on fejti ki. 
Az oktapeptid a tíz aminosavból álló angiotezin I-ből keletkezik az 
endothelen található (elsősorban tüdőben) angiotenzin konvertáz 
enzim általi hasítással. Az angiotenzin I angiotenzinogénből 
keletkezik (14 aminosavból álló peptid) renin hatására. A klasszikus 
elképzelések szerint a vesében keletkező renin termelése 
szabályozott, ez felelős a renin-angiotenzin rendszer szabályozásáért. 
Ma már ismert, hogy a renin-angiotenzin rendszernek nem csak 
endokrin szerepe van. A különböző szövetekben jelen van az összes 
elem és ezek lokális renin-angiotezin rendszereket alkotnak. A 
lokális, szövetben keletkezett angiotenzin II koncentrációja sok 
esetben jelentősen meghaladhatja a plazmában mért értékeket. Az 
angiotenzin II-nek szerepet tulajdonítanak különböző kórélettani 
folyamatokban is, mint pl. a magasvérnyomás betegség és 
következményes érfal- és szívizom-átépülési folyamatok. A 
metabolikus szindrómában szintén szerepet játszik a renin-
angiotenzin rendszer. 
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CÉLKITŰZÉSEK 
 
Az idegrendszerben az endokannabinoidok keletkezését jól 

definiált struktúrákhoz kötik, ahol egymás közelében helyezkednek 
el a rendszer egyes elemei, a metabolizmusban szereplő enzimek és a 
CB1R. Ezzel szemben a periférián nem ismertek ilyen jól 
lokalizálható funkcionális egységek, hanem általában 
„endokannabinoid tónusról” beszélnek a szerzők. 2-AG megtalálható 
szinte minden szövetben, de a keletkezésük pontos helye és 
szabályozása kevésbé ismert, mint az idegrendszerben. A 
kannabinoid rendszernek egyre több fiziológiás és patológiás 
működésben tulajdonítanak szerepet, és ezek átfednek azokkal, 
amelyekben már ismert, hogy a renin-angiotenzin rendszer is jelen 
van. Mivel az AT1R Gq/11-fehérjéket aktivál, felmerül, hogy esetleg 
az idegsejtekben már ismert muszkarinos acetilkolin-receptorok és 
metabotróp glutamát receptorok analógiájára, AT1R stimulálással is 
létrehozható endokannabinoid termelődés és kannabinoid receptor 
aktiválás. Célunk volt továbbá, hogy megvizsgáljuk nem neuronális 
sejtvonalakban, vajon további Gq/11-kapcsolt receptorok stimulálása 
hasonló választ eredményez-e.  

 
1. Létrejöhet-e autokrin CB1R aktiváció a Gq/11-kapcsolt AT1R 

stimulásával expressziós rendszerben, nem neuronális sejtvonalban? 
2. Szerepet játszik-e a DAG lipáz a CB1R AT1R általi 

transzaktivációjában és történik-e endokannabinoid felszabadulás a 
sejtekben? 

3. Kimutatható-e endokannabinoid képződés egyéb Gq/11-
kapcsolt 7TMR-ok aktiválódását követően nem neuronális 
sejtekben? 
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MÓDSZEREK 
 
Sejttenyészetek fenntartása és transzfektálásuk 
A különböző fehérjéket emlős sejtkultúrákban expresszáltuk. 

Kísérleteinkhez COS-7 majom vese, HEK-293 humán embrionális 
vese és CHO hörcsög ovárium sejtvonalat használtunk. A sejteket 
Lipofectamine 2000 segítségével transzfektáltuk. 

 
Biolumineszcens rezonancia energiatranszfer (BRET) 

vizsgálatok 
Méréseinkben BRET technikát használtunk. Az 

energiatranszfert a heterotrimer Gi/o-fehérje jelzett α és β alegységei 
között, illetve β-arresztin2-Rluc és YFP-vel jelölt receptorok között 
detektáltuk.  
 

Citoplazmatikus Ca2+ mérések 
A kísérletekhez a CHO sejteket a BRET mérésen alapuló G-

fehérje aktivitás mérésekor alkalmazott protokoll szerint 
transzfektáltuk, majd a méréseket a G-fehérje méréssel 
párhuzamosan végeztük a transzfektálást követő napon. A sejteket 
Fura-2/AM-el töltöttük. A kalciumméréseket átlátszó mérőoldatban 
szuszpendált CHO sejteken végeztük, 340 és 380 nm-en történő 
excitációval és 510 nm-en detektált emisszióval. 

 
A 2-AG tömegspektrometriás meghatározása 
A 2-AG és az anandamid mérését Dr. Kunos György 

laboratóriumában végezték. A CHO sejteket transzfektálták AT1R-
ral, majd a lipidek extrahálását követően az endokannabinoid 
tartalmat folyadékkromatográfiával kapcsolt tömegspektrométerrel 
(HPLC-MS) határozták meg. 
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Konfokális lézer mikroszkópia 
Konfokális mikroszkópos vizsgálatokhoz a sejteket 

fedőlemezen növesztettük. A kísérleteket két nappal a transzfektálást 
(βarr2-GFP és megfelelő receptorok) követően végeztük.  

A parakrin transzaktivációs kísérletekhez a CB1R-DR/AA-
RFP-t és a βarr2-GFP-t koexpresszáló, illetve az AT1R-YFP-t 
expresszáló sejteket a transzfektálást követő napon Versene®-el 
felszedtük, összekevertük, majd visszahelyeztük a fedőlemezre. A 
kísérleteket másnap végeztük. A felvételeket Zeiss LSM 510 
konfokális lézer mikroszkóppal készítettük. 

 
Statisztikai analízis 
A statisztikai analízishez varianciaanalízist használtunk. 
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EREDMÉNYEK 
 
A CB1R aktivitásának mérése energiatranszfer segítségével 
Méréseinkhez CHO sejtben koexpresszáltunk CB1R-t jelölt α 

és β alegységekkel, illetve jelöletlen γ alegységgel, hogy a 
fehérjekomplexhez szükséges alegységek a megfelelő 
sztöchiometriai arányban legyenek. A kontroll sejtekben mérhető 
BRET jel CB1R agonista (2-AG) adására lecsökken a nem 
stimuláltakhoz viszonyítva. Ha az agonistával serkentett állapotban 
CB1R inverz agonistát (AM251) adunk, a BRET jel a kontroll érték 
szintje fölé emelkedik. Amennyiben inverz agonistát adunk előbb, a 
kezdeti BRET jel emelkedik, ami megfelel annak, hogy a 
receptornak bazális aktivitása van. 2-AG adása AM251 után nem 
változtatja meg a BRET jelet, ami mutatja, hogy az agonistára 
létrejött BRET jel csökkenés a CB1R aktiválódása miatt történt. 

 
AT1R stimulálásával fokozható a CB1R aktivitása 
További kísérleteinkben arra kerestük a választ, hogy vajon 

egy Gq/11-kapcsolt receptor, az AT1R stimulálásával létrejöhet-e 
endokannabinoid termelés és ezáltal a koexpresszált CB1R aktiválása 
CHO sejtekben. CHO sejtekről nem ismert, hogy képesek lennének 
endokannabinoid szintézisre, azonban a szintézishez szükséges 
DAGL gyakorlatilag minden szövetben jelen van. Az AT1R-t és a 
CB1R-t CHO sejtekben koexpresszáltuk a jelölt G-fehérje 
alegységekkel, és vizsgáltuk vajon angiotenzin II (Ang II) hatására 
létrejön-e CB1R aktiválódás. Ang II adására BRET jel csökkenését 
tapasztaltuk és az Ang II hatását AM251 előkezeléssel teljesen ki 
tudtuk védeni. A BRET jel változása nem jött létre, ha csak az egyik 
receptort expresszáltuk. A transzaktiválást ki tudtuk védeni DAGL 
gátlóval (tetrahydrolipstatin, THL) történő előkezeléssel, ami a 
DAGL szerepére utal a folyamatban. 
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A CB1R AT1R általi transzaktiválása parakrin úton is 
létrejöhet 

Hipotézisünk szerint az AT1R általi CB1R transzaktiválás 
endokannabinoid termelődéssel jön létre, azonban az egy sejtben 
koexpresszált receptorok esetében felmerülnek egyéb 
mechanizmusok is. Ilyen lehetséges mechanizmus a receptorok 
heterodimerizációja. Amennyiben azonban a transzaktiválás 
mechanizmusa endokannabinoid felszabadulás, a CB1R-nak 
aktiválódnia kell akkor is, ha nem azonos sejtben expresszáljuk a két 
receptort. A további kísérletekben az AT1R-t és a CB1R-t külön 
sejtekben expresszáltuk, majd a kísérletek előtt összekevertük a két 
különböző receptort expresszáló sejtet. A CB1R aktivitását így az 
egyik sejtben tudtuk mérni, míg a mellette levő sejtek AT1R-t 
expresszáltak. A BRET jel ilyen körülmények között is csökkent a 
CB1R-t expresszáló sejtekben Ang II-vel történt stimulálást 
követően, azaz aktiválódott a CB1R. Az aktivációt ez esetben is ki 
lehetett védeni AM251-el és az AT1R-t expresszáló sejtek THL 
előkezelésével. A transzaktiváció abban az esetben is létrejött, ha a 
az AT1R-t COS-7 vagy HEK-293 sejtekben expresszáltattuk.  

 
A CB1R transzaktivációjának követése β-arresztin2 

transzlokációval 
A transzaktiváció vizsgálatához a továbbiakban olyan kísérleti 

felállást igyekeztünk beállítani, ahol a G-fehérje aktiválódástól eltérő 
rendszerben tudjuk megvizsgálni a CB1R aktivációját. A legtöbb 
7TMR aktivációját β-arresztin fehérjék kötődése követi, ami a 
továbbiakban a receptor internalizációját eredményezi. β-arresztin 
kötődés vizsgálatával így követhető a receptorok aktivációja. 
Kísérleteinkben egy olyan mutáns receptort használtunk, a CB1-
DRAA-t, amivel előzetes méréseink alapján a két fehérje 
interakciója érzékenyebben detektálható. A CB1-DRAA receptort 
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expresszáló sejtekben a β-arresztin 2 transzlokálódott a receptorhoz, 
ha a mellette elhelyezkedő AT1 receptort expresszáló sejteket Ang 
II-vel stimuláltuk.  

 
 AT1R stimulálásával fokozódik a CHO sejtek 2-AG 

termelése 
Megvizsgáltuk, vajon AT1R stimulálásával valóban fokozódik-

e CHO sejtek 2-AG termelése. CHO sejteket transzfektáltunk AT1R-
al és kontroll illetve stimulált (1, 2, 3 és 5 perc, 100 nM Ang II) 
sejtekből lipidextrahálást követően tömegspektrometriás méréssel 
meghatároztuk a 2-AG mennyiségét. Ang II stimulálást követően a 
2-AG mennyisége nőtt a sejtekben és a növekedés kinetikája hasonlít 
arra a kinetikára, amit CB1R transzaktiválásnál láttunk. A méréssel 
igazoltuk, hogy a CHO sejtek képesek 2-AG termelésre AT1R 
stimulálása esetén. Eredményeink megerősítik, hogy az AT1R általi 
CB1R transzaktiváció mechanizmusában 2-AG termelés szerepel. 

 
KÖVETKEZTETÉSEK: 
 
Kísérleteinkben kimutattuk, hogy AT1R stimulálásával 

aktiválható a koexpresszált CB1R CHO sejtekben.  

Kimutattuk, hogy AT1R stimulálását követően DAGL függő 

módon endokannabinoid szabadul fel CHO, COS-7 és HEK-293 

sejtekben, mely képes más sejtekben expresszált CB1R parakrin 

aktiválására. 

Megállapítottuk, hogy parakrin CB1R aktiválás létrejön akkor 

is, ha más Gq/11-fehérjét aktiváló receptorokat, M1R, M3R, M5R, 

V1R, B2R vagy α1-AR-t stimulálunk.  
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BRET módszerrel és konfokális mikroszkóppal vizsgálva a 

CB1R β-arresztin2 kötését megállapítottuk, hogy a CB1R a 7TMR-ok 

A osztályába tartozik. Megállapíthatjuk továbbá, hogy a DRY/AAY 

mutáns receptor β-arresztin2 kötése fokozott a vad típusúéhoz 

képest. A mutáns CB1R segítségével konfokális mikroszkópos 

vizsgálattal is igazoltuk, hogy AT1R stimulálása parakrin CB1R is 

aktiválódást eredményez. 

A β-arresztin kötését vizsgálva a receptorokat megállapítottuk, 

hogy az AT2R nem köt β-arresztin2-t. 

Kimutattuk, hogy a CBB1R bazális G-fehérje aktiválása és 

internalizációja gátolható THL-el, ami az endogén kannabinoidok 

szerepére utal a nyugalmi aktivitásban. 
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