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Rövidítések jegyzéke 
 

AIF      apoptózis indukáló faktor 

Apaf-1      apoptotikus proteáz aktiváló faktor-1 

ATP      adenozin trifoszfát 

Bad      proapoptotikus fehérje a Bcl-2 családból 

Bid      proapoptotikus fehérje a Bcl-2 családból 

Bik      proapoptotikus fehérje a Bcl-2 családból 

Bak      proapoptotikus fehérje a Bcl-2 családból 

Bax      proapoptotikus fehérje a Bcl-2 családból 

Bcl-2      B- sejtes lymphoma fehérje- 2 

Bcl-Xl      antiapoptotikus fehérje a Bcl-2 családból 

BH      Bcl-2 homológ fehérje 

Bik      proapoptotikus fehérje a Bcl-2 családból 

CA1, CA2     cornu ammonis 1 és 2, hippocampus régiók 

COX      ciklooxigenáz 

DHEA      dehydroepiandrosteron 

DISC      death inducing signal complex/ sejthalál 

indukáló szignál komplex 

ER      estrogen receptor/ ösztrogén receptor 

ERE      estrogen responsive element/ ösztrogén 

reszponzív terület  

FAS      halál receptor 

GAP-43     growth-associated protein-43/ növekedés- 

asszociált fehérje 43 

Hsp      heat shock protein/ hősokk fehérje 

ICAM      intracellular cell adhesion molecule/ 

intracelluláris adhéziós molekula 
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IL      interleukin 

LFA      leukocitafunkció asszociált antigén 

MAC      macrophag antigén 

NO       nitrogén-monixid 

NOS      nitrogen- monoxid synthase/ nitrogén- 

-monoxid szintáz 

NFКB      nukleár faktor КB 

OVX      ovariektomizált 

PARP      poli-(ADP-ribóz)polimeráz 

ROS       reactive oxigen species/ reaktív oxigén 

gyökök  

TNF      tumor nekrózis faktor 

TRAIL      (TNF)-related apoptosis-inducing ligand/ 

TNF-hez kapcsolt halál receptor 

VCAM     vascular cell adhesion molecule/vaszkuláris 

sejtadhéziós molekula 

VLA      very late antigen/ nagyon késői antigén
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1. Bevezetés 

1.1. Agyi ischaemia 

1.1.1. Az agyi ischaemia patomechanizmusa 
 

 A fokális agyi ischaemia rendszerint valamelyik intra- vagy extrakraniális agyi 

artéria tromboembóliája vagy atherothrombotikus elzáródása miatt jön létre; míg a 

globális agyi ischaemia leggyakoribb okai között a tartós hypotonia, szívmegállás, 

hypoxia vagy súlyos anaemia stb. emelendő ki. Fokális agyi történést követően kialakul 

az érintett ér körül egy nekrotikus mag (core), amit héjszerűen vesz körül a penumbra 

zóna. Globális agyi ischaemiában core vagy penumbra nem alakul ki, de a 

legvulnerábilisabb agyterületeken (emberben a határterületeken, rágcsálókban a 

hippocampusban) a sejtkárosodás mechanizmusa a fokális ischaemiában leírtakkal 

megegyezik, ezért ezeket a folyamatokat a továbbiakban együtt tárgyalom. 

 Az agyi véráramlás kritikus szint alá csökkenésekor számos biokémiai folyamat 

beindul, aminek fő oka az energiakrízis; vagyis hogy az oxigén, a glükóz és az ATP-

szint drasztikusan csökken, amivel egy időben a foszfokreatinin és a glikogén raktárak 

is kiürülnek. Az aerob glikolízis ekkor nagy mennyiségű laktátot termel, ami helyi 

acidózist okoz. Az energiakrízis membrán depolarizációhoz vezet, ami az energiafüggő 

ioncsatornák diszfunkcióján keresztül jön lére, és érinti a neuronokat és a gliasejteket is. 

Ennek hatására a szomatodendritikus és preszinaptikus feszültségfüggő Ca2+- csatornák 

megnyílnak, amik toxikus mennyiségű intracelluláris Ca2+ - ion beáramlást (ezzel egy 

időben Ca2+ áramlik a citoplazmába az intracelluláris raktárakból is), és excitatorikus 

aminosav felszabadulást eredményeznek. Ezekkel egy időben a depolarizált 

asztrocitákból glutamát kiáramlás indul, és az egyéb sejtek által kibocsájtott excitátoros 

aminosavak energiaigényes felvétele sem jön létre. A glutamát receptorok túlstimulálása 

tovább növeli a Ca2+-beáramlást a sérült sejtekbe. A kálcium-függő enzimek, a 

mitokondriumok, és maga a reperfúzió szabadgyököket (reactive oxigen species, ROS 

és nitrogén monixid, NO) termelnek, amik sejtkárosodást, sejtpusztulást és gyulladást 

idéznek elő. Sérül a vér-agy- gát és a mikroerek, aminek következtében vazogén és – a 

sejtkárosodás miatt - citotoxikus agyödéma alakul ki. Az agyi ischaemia során 

bekövetkező változások időbeli lefolyását szemlélteti az 1. ábra. 
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1. ábra 

Az agyi ischaemia során bekövetkező változások időbelisége (Brouns és De Deyn 2009 
után) 

 

 Az agyi ischaemia után bekövetkező steril gyulladásos reakciók aktív kutatás 

tárgyát képezik, számos cerebroprotektív stratégia a gyulladás valamelyik lépésébe 

avatkozik bele (például az ösztrogén vagy a deprenyl) (Wappler 2009 b). A 

megemelkedett mennyiségű ROS, a glutamát és a megemelkedett intracelluláris Ca2+ 

koncentráció, és DNS– lánctörés hatására aktiválódik a nukleár faktor КB (NF-КB) és a 

Poli-(ADP-ribóz) polimeráz (PARP) enzim, amelyek citokin aktiváción illetve direkt 

módon sejthalálhoz vezetnek. A nagy mennyiségben termelődő citokinek ezen kívül 

aktiválják bizonyos adhéziós molekulák fokozott expresszióját az endothelsejteken, 

amelyek segítik a keringésből a fehérvérsejtek kijutását az agyszövetbe. Az 

agyszövetben lévő fehérvérsejtek további toxikus mediátorok révén ugyancsak 

sejthalálhoz vezetnek. A steril gyulladás folyamatát a 2. ábrán szemléltetem. 
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2. ábra 

Steril gyulladás agyi ischaemiát követően (Wappler 2009 b- ből átvett) 

Rövidítések: NOS=nitrogén-monoxid szintáz, COX=ciklooxigenáz, PARP= poli-(ADP-
ribóz)polimeráz, TNF=tumor nekrózis faktor, NFКB=nukleár faktor КB, 

LFA=leukocita funkció asszociált antigén, MAC=macrophag antigén, VLA=very late 
antigén, ICAM=intracelluláris adhéziós molekula, VCAM=vaszkuláris sejtadhéziós 

molekula 

 

1.1.2. Apoptózis, nekrózis 
 

 Az agyi ischaemia során kialakuló sejtpusztulásnak mind az apoptotikus, mind a 

nekrotikus formája megfigyelhető, illetve ezek kombinációja is (Niizuma és mtsai 2009, 

Mattson és mtsai 2001). Az apoptózist különböző szignálok indítják el, ami szerint 

megkülönböztetünk egy halálreceptor útvonalat és egy mitokondriális útvonalat. A 

halálreceptor útvonalra jellemző (extrinsic útvonal), hogy a halálligand specifikus 

receptorához kapcsolódva indul el az apoptotikus program, amihez a DISC (death 

inducing signal complex/ sejthalálindukáló szignál komplex) fehérje komplexre is 

szükség van. Ilyen módon egy másik sejt is adhat parancsot arra, hogy az apoptózis 

elinduljon (Ashkenazi, 2008). Ebben az esetben a kaszpáz-8 aktiválja a kaszpáz-3-at, 
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majd a sejtpusztulást. A kaszpáz-8 a Bid hasításán keresztül a mitokondriális memrán 

depolarizációjában is szerepet játszik (Ashkenazi 2008). A halálreceptorok fontos 

szerepet játszanak a finoman szabályozott szöveti homeosztázis fenntartásában. A 

legismertebb halálligandok a TNF, FAS és TRAIL ligandok. A külső apoptotikus 

szignalizációt a 3. ábra foglalja össze.  

 

3. ábra 

Külső apopototikus szignalizáció agyi ischaemiát követően (Broughton és mtsai, 2009 
után) 

 
 

 Az intrinsic, vagy mitokondriális útvonalra jellemző a mitokondrium membrán 

depolarizációja és permeabilitásának növekedése, amit citokróm-c kiáramlás követ 

(Finkel 2001, Kroemer 2003). A citokróm-c az egyik olyan mitokondriális fehérje, ami 

a citoplazmába jutva elindíthatja az apoptózist. Egyéb ilyen funkciójú fehérjék a 

prokaszpázok, az adenilát cikláz, az apoptózis indukáló faktor (AIF), a hősokk fehérjék 

(Hsp10, Hsp60) stb. (Bernardi és mtsai1999, Twiddy és mtsai 2004). A citokróm-c ezt 

követően kapcsolódik a prokaszpáz-9-hez és az APAF-1-hez (apoptotic protease 

 
 

8



activating factor-1/ apoptotikus proteáz aktiváló faktor-1), így létrehozva az 

apoptoszómát. Ezt követően alakul ki az aktív kaszpáz-9, ami további effektor 

kaszpázokat aktivál, mint például a kaszpáz-3-at (Cain 2003). Mivel a citokróm-c a 

légzési lánc egy fontos tagja is, kiáramlásával a mitokondrium létfontosságú funkcióját 

is gátolja, csökkenti vagy megszűnteti az energiatermelést. A belső apoptotikus 

szignalizációt a 4. ábra foglalja össze. 

 

 

4. ábra 
Belső apopototikus szignalizáció agyi ischaemiát követően (Broughton és mtsai, 2009 

után) 
 
  

Az apoptózis szabályozásában fontos szerepet játszik a Bcl-2 (B-sejtes 

lymphoma fehérje-2) fehérje család. Az ebbe a családba tartozó fehérjék lehetnek anti-

apoptotikus (Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-w stb.), vagy pro-apoptotikus (Bax, Bad, Bik stb.) 

tulajdonságúak; de mindegyik tartalmazza a Bcl-2 homológ fehérjedomének (BH1-

BH4) egyikét, vagy belőlük többet is (Gross és mtsai 1999). A Bcl-2 család tagjai közül 
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több (Bcl-2, Bcl-XL stb.) a sejtorganellumok (endoplazmatikus retikulum, 

mitokondrium, sejtmag) membránjában lokalizálódik; míg mások (Bax, Bid) a 

citoplazmában találhatók, és csak bizonyos szignálok hatására vándorolnak az 

organellumok membránjába (Sorenson 2004). A pro-, és antiapoptotikus Bcl-2 fehérjék 

aránya szabályozza a mitokondrium membrán permeabilitását, így többek között a 

citokróm-c kiáramlását. A család fehérjéi homo- vagy heterodimert alkotnak, és 

ezeknek az arányától függ, hogy az apoptózist milyen irányba befolyásolják (Green és 

Reed 1998).  

Az agyi ischaemiát követően az apoptózis beindításában döntően a 

mitokondriális útvonal játszik szerepet, de a halálreceptor útvonal sem elhanyagolható 

(Akhtar és mtsai 2004, Broughton és mtsai 2009). A sérült szövetben ilyenkor a Bax 

expressziója nő, majd a citoplazmából a mitokondriumba transzlokálódik; ezen kívül a 

Bcl-2 és a Bcl-XL expressziója csökken, így nem tudják gátolni a pro-apoptotikus Bax 

transzlokációját (Matsushita és mtsai 1998, Love és mtsai 2003). Globális agyi 

ischaemiában azonban irodalmi adatok szerint nem változik a Bcl-XL, illetve a Bax 

mennyisége, feltehetően az elhalt sejtek kisebb aránya miatt (Antonawich és mtsai 

1998, Ferrer és mtsai 1999, Li és mtsai 2006). Agyi ischaemiát követően a Bcl-Xl tűnik 

a legdominánsabb anti-apoptotikus fehérjének a Bcl-2 családból (Antonawich és mtsai 

1998, Ferrer és mtsai 1999). Az ischaemiás penumbrában 4 órával az inzultust követően 

az apoptotikus sejtek száma a nekrotikus sejtekhez képest 9:1, míg a core-ban ez az 

arány 1:1 (Nagy és mtsai 2002). Agyi ischaemia terápiás lehetőségeinek egyike az 

apoptózis gátlása különböző módokon. 

 

1.1.3. Agyi plaszticitás 
 

  A szinaptikus reorganizáció és az axonnövekedés, a sejtújraképződés, az 

érújraképződés képezik a regeneratív folyamatok alapjait különböző agysérülések után, 

amit összefoglalóan agyi plaszticitásnak is nevezünk. Számos tanulmány azt is leírta, 

hogy a sérüléssel ellenoldali területek is részt vesznek a plasztikus folyamatokban 

(Jones és Schallert 1992, Biemaskie és Corbett 2001, Komitova és mtsai 2006), így a 

funkcionális kimenetel javításában. A továbbiakban magáról a szinaptikus 
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plaszticitásról lesz szó bővebben, mert vizsgálatainkban az ebben szerepet játszó néhány 

gén expresszióját vizsgáltuk. A GAP-43 (growth-associated protein-43), az 

axonnövekedés egy jól ismert markere (Benowitz és Routtenberg 1987, Skene 1989), 

ami magukban az axonokban és az axonnövekedési kúpokban mutatható ki az 

egyedfejlődés során; fontos szerepet játszik az axongenezisben és a szinaptogenezisben. 

Felnőtt korban a GAP-43 csak a funkcionális plaszticitásban szerepet játszó 

agyterületeken, illetve az agysérülések környezetében jelenik meg nagyobb számban 

(Benowitz és Routenberg 1987, De la Monte és mtsai 1989, Bendotti és mtsai 1994, 

Bendotti és mtsai 1997). Gerbil agyi ischaemiás modellben rágcsálókban leírták a GAP-

43 gén expressziójának a növekedését is (Tagaya és mtsai 1995), illetve a kontrollhoz 

képest változatlan szintjét is (Marti és mtsai 1998). 

A másik, általunk is vizsgált agyi plaszticitás marker a szinapszin-I. A 

szinapszin-I egy vezikuláris foszfoprotein (preszinaptikus marker), ami a 

neurotranszmitter felszabadulást és a szinaptikus érést szabályozza különböző agyi 

történések után (Marti és mtsai 1999, Kitagawa és mtsai 1992). A fehérje expressziója a 

patkány modellekben általában nőtt, gerbil modellben azonban változatlan szintet vagy 

csökkenést írtak le (Marti és mtsai 1999, Kitagawa és mtsai 1992). 

A nesztin, az általunk vizsgált harmadik agyi plaszticitás marker, egy 

intermedier filamentum fehérje, ami többek között jól ismert jelzője az idegi 

őssejteknek (Lendahl és mtsai 1990). Az újszülött és felnőtt agyban csökken az 

expressziója a neuronokban, az endothelsejtekben és a gliasejtekben, míg különböző 

hatásokra, mint az agyi ischaemia, főleg az asztrocitákban és a kortikális neuronokban 

újból nagyobb mennyiségben kezd el termelődni (Burns és mtsai 2007, Korzhevskii és 

mtsai 2008).  

 Az agyi ischaemia után a funkcionális kimenetelt meghatározó tényező a 

károsodás mértékén kívül a regeneráció mértéke is, így a cerebroprotektív stratégiák egy 

része a regenerációt, szűkebb értelemben sokszor a szinaptikus plaszticitást célozzák 

meg. Az ösztrogénkezelés ilyen irányú hatását agyi ischaemiát követően nem vizsgálták 

korábban. 
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1.1.4. Az idős kor szerepe 
 

Az agyi ischaemia leggyakrabban az idősebb korosztályt érinti, a legtöbb 

állatkísérletes eredmény mégis fiatal állatokból származik. Az öregedő agyban a kor 

előrehaladtával strukturális és funkcionális változások figyelhetők meg (Kadar és mtsai 

1990, Corbett és mtsai 1997, Grady és Craik 2000, Baquer és mtsai 2009), így az agyi 

ischaemia is más hatással van rá, mint a fiatal agyra. Az idős állatokban nagyobb 

mértékű a neuronpusztulás (Davis és mtsai 1995, Badan és mtsai 2003, Rosen és mtsai 

2005, Popa-Wagner és mtsai 2007a, Popa-Wagner és mtsai 2007b), gyorsabb és 

nagyobb a gliaheg képződés (Popa-Wagner és mtsai 2007b), korai makrofág aktiváció 

jelentkezik (Popa-Wagner és mtsai 2007b), csökkent cerebrovaszkuláris plaszticitás 

(Riddle és mtsai 2003) és rosszabb funkcionális kimenetel (Badan és mtsai 2003, Zhang 

és mtsai 2005, Zhao és mtsai 2005, Popa- Wagner és mtsai 2007b) figyelhetők meg. Az 

állatok kora meghatározza az egyes agyterületek sérülékenységét is (Crivello és mtsai 

2007). Funkcionális tesztekben azonban azt is leírták, hogy egyszerűbb motoros tesztek 

esetében korral nem rosszabbodott a teljesítmény fokális agyi ischaemiát követően 

patkányban (Popa-Wagner és mtsai 2007b). Néhány olyan adat is ismert, miszerint 

kisebb agyi infarktus esetén középkorú vagy öreg rágcsálókban a sérült sejtek száma 

nem volt több a fiatalokhoz képest (Schwartz és mtsai 1998, He és mtsai 2006, Linder 

és mtsai 2003). Ezeken kívül fontos tény, hogy sokszor egy, már fiatal állatban 

cerebroprotektív szer hatása idős állatokra erősen kérdéses (Toung és mtsai 1998, Dubal 

és Wise 2001, De Buttle-Smith és mtsai 2007, Suzuki és mtsai 2003). Az ösztrogén 

terápia esetében ez a korral megváltozott ösztrogénreceptor expresszió miatt is releváns 

(Mehra és mtsai 2005, Sohrabji és Bake 2006, Herson és mtsai 2009). 

 

1.1.6. Viselkedésvizsgálatok agyi ischaemiát követően rágcsálókban 
 

 Különböző agyi ischaemia modellekben a funkcionális kimenetel vizsgálata 

kiemelt jelentőségű, amikor egy cerebroprotektívnek vélt szer hatásosságát szeretnénk 

tanulmányozni.  Fokális agyi ischaemia modellekben rágcsálókban (pl. artéria cerebri 

media okklúzió patkányban vagy egérben) ez leggyakrabban a motoros funkció, és 
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lateralizációs különbség megítélésére irányuló teszteket jelent. Globális agyi ischaemia 

modellekben (véreztetés vagy 4 ér lefogás /2 oldali arteria vertebralis és 2 oldali arteria 

carotis lefogása/ egérben vagy patkányban; kétoldali arteria carotis lefogás mongóliai 

ugróegérben) azonban a legsérülékenyebb hippocampus funkcionális tesztjeit tudjuk 

használni, ami leggyakrabban az állat aktivitásával, a habituációval, a figyelemmel és a 

térbeli tanulással függ össze. 

A technikailag legegyszerűbb, és legjobban reprodukálható globális agyi 

ischaemiás modell a mongóliai ungróegerek (mongolian gerbil, Meriones unguiculatus) 

átmeneti karotisz lefogásával idézhető elő, aminek átlagos időtartama 5-15 perc között 

változik az irodalomban. A hippocampusban ilyenkor az operációt követő 3-4. napra 

alakul ki a sejtelhalás a hippocampusban (Crain és mtsai 1988), amiben mind az 

apoptotikus, mind a nekrotikus folyamatok szerepet játszanak. Funkcionális vizsgálatok 

azonban az irodalomban erre a fajra csak korlátozott mértékben találhatók. A legtöbb 

korábbi vizsgálatban a vízben végzett térbeli tanulást használták (water maze) (Guiliani 

és mtsai 2006), ami az ugróegerek sivatagi életformája miatt nehezen betanítható 

feladat. A teszt kiértékelését nehezíti, hogy az ugróegerek számára stresszhelyzetként 

felfogható tesztben maga a stressz nem befolyásolja-e különböző mértékben az intakt 

vagy álműtött állatokat az operáltakhoz képest.  Ezen kívül ez a teszt nem alkalmas a 

hyperaktivitás megítélésére, amit jó prediktornak tartanak különböző hippocampus 

sérüléseket követően a károsodás mértékének megítélésére (Mileson és Schwartz 1991). 

A figyelem és a térbeli tanulás megítélésére patkányban használt teszteket, mint az Y-

maze, az új tárgy felismerése vagy a hole-board térbeli tanulás teszt (Ennanceur és 

Delacour 1988, Sik és mtsai 2003, Oades 1981) korábban nem adaptálták 

ugróegerekhez annak ellenére, hogy ezek gerbileken könnyen kivitelezhetőek. 

Idősebb korú állatokban a különböző viselkedésvizsgálatok sokszor nem 

kivitelezhetők, vagy különböző eredményűek a fiatal állatokhoz viszonyítva, mert az 

életkor előrehaladtával a különböző rágcsálók kevésbé aktívak lesznek, és bizonyos 

dolgokat nehezebben tanunak meg, illetve később alkalmazkodnak egyes szituációkhoz, 

esetleg az eredmények nag szórást mutatnak; ami a tanulással összefüggő gének 

hippocampalis expressziójának megvàltozásával is jár (Burger és munkatársai 2008). 

Bár a neuronok száma nem csökken idős korra a hippocamusban –sőt nagyobb 
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mennyiségben termelődik új sejt (Bizon és Gallagher 2005)-, gyakran figyelhető meg 

csökkent memóriafunkció ezekben rágcsálókban (Gallagher és munkatársai 2003). Agyi 

ischaemiára is különbözőképpen reagálhatnak az eltérő korcsoportú állatok, így 

vizsgálatainkhoz, amiben különböző korú állatokat teszteltünk, a viselkedésvizsgálatok 

megbízhatoságát kellett először ellenőrizni az általunk később gyógyservizsgálatra is 

használt korcsoportokban. 

 

1.2. Ösztrogén  

1.2.1. Ösztrogén hatása az agyban, ösztrogén receptorok 
 

Az a megfigyelés, hogy az ösztrogén magában az agyban is szintetizálódik (Le 

Gascone és mtsai 1987, Hojo és mtsai 2004, Rune és Frotscher 2005), továbbá hogy 

ösztrogén receptorok is expresszálódnak a központi idegrendszerben (Mc Guire és Lisk 

1968, Prange-Kiel és mtsai 2003), új fejezetet nyitott az idegtudományi kutatásokban.  

Az agyban a keringő ösztrogénszinthez képest többszörös mennyiség mutatható 

ki mind férfiakban, mind nőkben (Corpechot és mtsai 1981). Az ösztrogén központi 

idegrendszerben való termelődésének a bizonyítása azonban csak néhány évvel később 

történt meg. A három biológiailag releváns ösztrogén molekula közül (ösztradiol, 

ösztron, ösztriol) az ösztradiol a legpotensebb, és ezért a legtöbbet is vizsgált forma. Az 

ösztradiol szintézisében szerepet játszó citokróm P450scc jelenlétét a fehérállományban 

és a neuronokban 1987-ben mutatták ki Le Gascogne és munkatársai. Néhány hónappal 

később leírták, hogy patkány oligodendrocitákban és primer glia sejtkultúrákban lévő 

mitokondriumok képesek a koleszterolt pregnenolonná alakítani (Hu és mtsai 1987). 

Ezek az alapfelfedezések bizonyították be az ösztrogén helyi szintézisét, ezt követően az 

szintézis összes lépése, és helye ismertté vált (Woolley 2007). 

A 17β-ösztradiol agyra kifejtett hatásában az ösztrogén receptoroknak van a 

legnagyobb jelentőségük, amelyek nukleáris transzkripciós faktorként funkcionálnak. 

Az ösztrogén receptoroknak (ER) két fajtáját ismerjük: ERα és ERβ. Az ösztrogén 

kötődését követően az ER-ok homo- vagy heterodimert képeznek, és ilyen formában a 

DNS ösztrogén reszponzív eleméhez (estrogen responsive element/ ösztrogén 
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reszponzív terület, ERE) kötődnek, és különböző gének expresszióját befolyásolják. A 

receptorhoz kötött ösztrogén a Fos/Jun komplexhez is kötődhet, ekkor az aktivált 

protein-1-en keresztül változtatja meg különböző gének átíródását az ERE-től 

függetlenül. Az ösztrogén receptorokat az agy számos régiójában leírták, legnagyobb 

számban a hypothalamusban és a limbikus rendszerben. Kimutatták azonban, hogy a 

neuronokban az ER-ok nemcsak intranukleárisan helyezkednek el, hanem 

megtalálhatók az axonokban, a dendritekben és a dendrittüskékben, továbbá a glia 

sejtekben is (Milner és mtsai 2001). Ezek a receptorok azonban nem mindegyik 

szinapszisban, és nem mindig ugyanolyan lokalizációban (pre- ill. poszt- szinaptikusan) 

helyezkednek el, és neuron, vagy még inkább szinapszis specifikusan befolyásolják az 

adott sejt működését, és a jelátvitelt (Wooley 2007). Az ösztrogéneknek az előbbiekben 

említett genomikus hatásain kívül – amelyek órák, napok alatt alakulnak ki – vannak a 

szinapszisokon direkt is hatásai is, ami az ösztrogéneknek a nem genomikus hatásai 

közé tartozik. Ez akár milliszekundumok alatt képes valamilyen változást létrehozni. A 

szinapszisokon kívül azonban megfigyelhetők nem genomikus hatások a sejtmembrán 

más helyein, és a citoplazmában is, amik receptorok, transzporterek és egyéb fehérjék 

működését tudják befolyásolni (Foy és mtsai 2000). A 17β-ösztradiol komplex 

hatásmechanizmusának eredményeként így a sejt egy adott funkcióját többféle módon is 

képes befolyásolni, aminek jó példája a kolinerg és GABA-erg szinaptikus 

transzmisszió, és az ezekhez tartozó receptorok számának a megnövekedése kezelést 

követően genomikus és nem genomikus hatásokon keresztül (Farr és mtsai 2000, Davis 

és mtsai 2005). 

Az utóbbi évtizedben sokan vizsgálták az ösztrogén hatását az agyi plaszticitásra 

(Rune és mtsai 2006). Ezirányban jelentős szereppel bírt annak a ténynek a 

megfigyelése, hogy az oestrus ciklus alatt különböző agyterületeken változik a 

szinaptikus denzitás (Wooley és mtsai 1990), illetve hogy az ösztrogén receptorok nem 

csak a sejtmagban figyelhetők meg (lásd előző bekezdés). Az első megfigyeléssel 

körülbelül egy időben Gould és munkatársai elsőként leírták (Gould és mtsai 1990), 

hogy nőstény patkányokban kétoldali ovariektómiát követően szignifikánsan csökken a 

CA1 régióban a pyramissejtek dendrit denzitása a hippocampusban. Később 

bebizonyosodott, hogy a jelenségek hátterében a plazma csökkent ösztrogénszintje áll. 

A közvetlen ok azonban azóta sem ismert, hiszen mindkét nemben (ugyanolyan 
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mértékű) endogén ösztrogén szintézis van az agyban. A korai adatokat követően számos 

munkacsoport leírta, hogy egyéb szinaptikus markerek expressziója is megnő ösztrogén 

adását (McEwen 2002, Woolley 2007), akár egyszeri adagolást követően is (Sá és mtsai 

2009).  

 

1.3.2. Ösztrogén-kezelés agyi ischaemiában 
  

Az ösztrogénről számos vizsgálatban leírták, hogy agyi történésekben protektív 

hatású. Agyi ischaemiában a 17β-ösztradiol csökkenti az elhalt sejtek számát, és az 

elhalt terület nagyságát, mérsékli a vér-agy-gát sérülést (Liu és mtsai 2005), redukálja 

az excitotoxicitást (Weaver és mtsai 1997, Connell és mtsai 2007, Herson és mtsai 

2009) és a gyulladást (Stein 2001, Suzuki és mtsai 2009, Herson és mtsai 2009), 

antioxidánsként viselkedik (Connell és mtsai 2007); valamint növeli az agyi véráramlást 

(Hurn és mtsai 1995, Pelligrino és mtsai 1998,  Herson és mtsai 2009). Ezeket a 

hatásokat genomikus (Merchentaler és mtsai 2003) és nem genomikus úton hozza létre. 

A genomikus hatások közül kiemelten fontos az apoptózis gátlása (p75, caspase-

3, caspase-12, bcl-2, bax), a gyulladás regulálása (TNF-α, IL-1, IL-6), és számos 

növekedési faktornak és receptorának stimulálása, ezen kívül struktúrfehérjék, 

neuropeptidek szintézisének fokozása (Merchentaler és mtsai 2003). Az agyi 

plaszticitásra kifejtett hatásáról – akut terápiát és agyi ischaemiát követően - azonban 

nem találtunk adatokat. 

Összességében az ösztrogén terápiát követően jobb funkcionális kimenetel volt 

megfigyelhető az állatkísérletek döntő többségében, dózis és beadási időtől függően. A 

kísérletek nagy részében azonban fiatal állatokat (Merchentaler és mtsai 2003, Shughure 

és Merchentaler 2003, Suzuki és mtsai 2009, Herson és mtsai 2009), és krónikus 

előkezelést alkalmaztak (Toung és mtsai 1998, Pan és mtsai 2000, Shughure és mtsai 

2003, Merchentalwe és mtsai 2003, Suzuki és mtsai 2009 stb.), ami utóbbi inkább a 

perimenopauzális ösztrogén szubsztitúció szükségességét modellezi, mint a stroke vagy 

a globális agyi ischaemia terápiáját. Kisebb számban idős állatokra vonatkozó adat is 

fellelhető az irodalomban (Alkayed és mtsai 2000, Wise és Dubal 2000, Dubal és Wise 
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2001, Toung és mtsai 2004, Gresack és Frick 2006, Wise 2006). Egyikük akut terápiát 

vizsgál középkorú gerbileken (De Buttle-Smith és mtsai 2007), az ösztrogént azonban 

intracerebroventrikulárisan alkalmazták, és funkcionális kimenetelt vagy hosszú távú 

túlélést nem vizsgáltak. 

A kor előrehaladtával az ováriumok kevesebb ösztrogént termelnek, a 

rágcsálóknál körülbelül a 14-18. hónapra meg is szűnik az ovariális szintézis. Az 

ösztrogénreceptorok denzitása és eloszlása is megváltozik a korral az agyban a 

patkányokban (Mehra és mtsai 2005); így az ösztrogén terápia esetében kiemelkedően 

fontos idős állatokban is vizsgálni annak hatásosságát. 

 

2. Célkitűzések 
 

Munkám során azt vizsgáltam, hogy egyszeri, nagy dózisú 17β-ösztradiol 

előkezelés hatásos-e különböző korú rágcsálókban globális agyi ischaemiát követően. 

Az irodalmi adatok ugyanis szövettani vizagálattal, fiatal állatokban 

cerebroprotektívnek találták ezt a terápiát (Chen és munkatársai 1998), azonban az 

ösztrogén hatását fontos középkorú, és idős állatokon is tesztelni a szer esetleges 

későbbi, klinikai megbízhatósága miatt. Fontos továbbá, hogy ne csupán hisztológiai 

eredmény, hanem funkcionális teszt is alátámassza a 17β-ösztradiol hatásosságát. 

További célunk volt, hogy a szer protektív hatásának mechanizmusát jobban 

megismerjük, hiszen akut terápiára vonatkozóan ez is kevésbé volt ismert; így 

vizsgáltuk az apoptózis és az agyi regeneráció egyes elemeit, hogy ezek szerepét 

tisztázzuk a folyamatban. Kísérleteinkhez mongóliai ugróegereket (Meriones 

unguiculatus) használtunk, ahol az agyi ischaemiát 10 perces, kétoldali arteria carotis 

lefogással hoztuk létre. A funkcionális tesztek alkalmazása előtt azonban az általunk 

használni kívánt vizsgálatokat (open field, Y maze, új tárgy felismerés, hole-board teszt) 

gerbilekre adaptálni kellett.  
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Kérdéseink összefoglalva: 

• A más fajban/fajokban használt viselkedésvizsgálatok standardizálhatók-e 

mongóliai ugróegérre? 

• Milyen életkor intervallumban használhatók megbízhatóan a mongóliai 

ugróegereken alkalmazott viselkedésvizsgálatok? 

• Milyen hatása van a tranziens globális agyi ischaemiának a vizsgált 

viselkedésvizsgálatok eredményeire? 

• A korábban leírt, egyszeri, nagy dózisú 17-βösztradiol előkezelés hatásos-e 

fiatal-, középkorú- és idős nőstény állatokban is (szövettan és 

viselkedésvizgálatok)? 

• Az említett ösztrogénkezelés milyen hatással van az apoptotikus folyamatokra és 

az agyi plaszticitásra génexpressziós szinten? 

3. Módszerek

3.1. Állatok 
 

A viselkedésvizsgálatok standardizálásához 4- (fiatal), 9- (középkorú) és 18 

hónapos (idős) hím mongóliai ugróegereket, az ösztrogénkezelés hatásosságának 

vizsgálatához 4-, 9- és 18 hónapos ovariektomizált (OVX) nőstény mongóliai 

ugróegereket használtunk. Az állatokat állandó hőmérsékleten (22±1 oC) és 12 órás 

világos/sötét periódusú helyiségben tartottuk. Étel és víz korlátlanul a rendelkezésükre 

állt. A kísérletek megfeleltek a helyi etikai bizottság és a 86/609/EEC direktíva 

irányelveinek. 

Intakt állatok viselkedésének vizsgálatához a 4-, 9- és 18 hónapos hím állatokat, 

csoportonként 5-5-t használtunk.  Az agyi ischaemia vizsgálatához 9 hónapos hím 

ugróegereken 10 perces tranziens globális ischaemiát hoztunk létre a kétoldali artéria 

carotis átmeneti lefogásával, kontrollként álműtött állatokat használtunk (n=10 

csoportonként). Az ischaemia validálásához a műtétet követő 4. napon csoportonként 5 

állatból szövettani vizsgálatot végeztünk. 
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Az ösztrogénkezelés és az agyi ischaemia vizsgálatához 4-, 9- és 18 hónapos 

nőstény, ovariektomizált ugróegereket használtunk, kontrollként ischaemiára álműtött 

azonos korú gerbilekkel. Viselkedésvizsgálatokhoz csoportonként 10 állatot, szövettani 

vizsgálatokhoz csoportonként 5 állatot használtunk; mindkét esetben az ischaemia és a 

kezelés hatását vizsgáltuk különböző életkorokban. A mérések időrendje a hím 

ischaemiás állatokéval megegyező. Az ösztrogénkezelés mechanizmusának vizsgálatát 

4 hónapos nőstényeken (n=5) végeztük a műtétet követő 4. napon, amikor az 

apoptózisban (bcl-Xl, bax) és az agyi plaszticitásban (GAP-43, szinapszin I és nesztin) 

szerepet játszó néhány gén expresszióját mértük. A vizsgálati protokollt az 5. ábrán 

mutatom összefoglalóan. 

 

 

Agyi ischaemia 
vagy álműtét, vagy
nőstényeken agyi 
ischaemia + 
ösztrogén terápia
(mindegyik
csoportban n=15,
kivéve a 4 hónapos
nőstényeket, ahol
n=20)

Poszt operatív 4. nap

Poszt operatív 7. nap

Szövettani vizsgálatok (n=5)

Molekulárbiológiai vizsgálatok (n=5)
(csak a 4 hónapos nőstények)

9 hónapos hím, és 4‐, 9‐, 18 hónapos nőstény mongóliai ugróegerek

Viselkedésvizsgálatok (n=10)

4‐, 9‐, 18 hónapos hím mongóliai ugróegerek

Viselkedésvizsgálatok (n=5)

Viselkedésvizsgálatok standardizálása intakt állatokon:

Viselkedésvizsgálatok standardizálása ischaemiában, ösztrogénterápia
vizsgálata:

 

5. ábra 

Vizsgálati protokoll 
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3.2. Viselkedésvizsgálatok 

Az állatok normál viselkedését különböző életkorban a következő tesztekben 

vizsgáltuk: 1. napon open field teszt (exploráció új környezetben), 2. napon új tárgy 

felismerés teszt (hosszútávú memória), 3. napon Y-maze (spontán alternáció; rövidtávú 

memória és figyelem). A 6-8. napon a hole board teszthez (térbeli tanulás) való 

hozzászokás, a 9-11. napig a hole board teszt regisztrálása történt. A 3. vizsgálati nap 

délutánjától kezdődően a gerbilek ételmegvonásban részesültek, hogy motiváltak 

legyenek a táplálék keresésében. Az állatok súlyát rendszeresen ellenőriztük, és a 

kezdeti súly 95 %-án tartottuk. 

Az agyi ischaemia és az ösztrogénkezelés hatásának vizsgálatához a teszteket a 

poszt operatív 7. napon kezdtük el az intakt állatokéval megegyező protokoll szerint. 

Ekkor a poszt operatív 7. napot vettük első vizsgálati napnak. 

 

3.2.1. Open field 
 

Az open field vizsgálatban az állatok exploratív viselkedését, aktivitását, és az új 

környezethez való hozzászokását tudjuk vizsgálni. Ehhez a teszthez egy kör alapú, fa 

open field arénát (átmérő 80 cm) használtunk, amit egy 35 cm magas fémhenger vett 

körül. Az aréna 20 szektorból állt, amelyek két kört (belső és külső) alkottak, amit 

felülről középen egy 40 W-os izzóval világítottuk meg. Az állatokat a kör közepére 

helyeztük, majd 3 percig figyeltük a viselkedésüket. Az általunk vizsgált paraméterek: 

az exploráció elkezdése/ latencia (időtartam), horizontális aktivitás, járkálás, mászkálás, 

vagy ’crossing’ - vonalakon való áthaladás (darab) [külső-, és belső körben külön 

értékelve, illetve az összeset együtt értékelve (teljes)], vertikális aktivitás - hátsó 

lábakon való ágaskodás (darab és időtartam), tisztálkodás (darab és időtartam). A 6. 

képen az open field arénát mutatom be. 
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6. ábra 

Open field aréna 

 

3.2.2. Új tárgy felismerés 
 

Ezzel a módszerrel az állatok hosszú távú memóriáját vizsgálhattuk. A tesztet az 

open field arénában végeztük, egy korábban patkányra leírt metodika módosítását 

használva (Sipos és mtsai 2007). A teszt dobozt állandó tárgyak vették körül a vizsgálat 

során (ez mindegyik tesztre vonatkozik). Az első társításban (mintavételi társítás) két 

egyforma tárgyat helyeztünk be az arénába a faltól egyforma távolságban, a kör 

közepéhez képest aszimetrikusan, melyeket az ugróegerek 5 percig szabadon 

vizsgálhattak. Ezt követően a saját ketrecükbe kerültek, és 90 perccel később került sor 

a második tásításra (vizsgálati társítás), amikor ugyancsak 5 percet tölthettek a 

behelyezett tárgyak vizsgálatával. A vizsgálati társítás során az egyik tárgyat egy új 

tárgyra cseréltük ki, ami anyagában és formájában is különbözött az eredetitől. Az 

arénába behelyezett tárgyakat az adott állatnak mindkét tesztben ugyanabba a pozícióba 

helyeztük, a különböző állatoknak különböző helyekre. A tárgyak vizsgálatának idejét, 

és a tárgyak meglátogatásának frekvenciáját (alkalom) regisztráltuk. A tárgy 

vizsgálataként értékeltük, ha az állat szagolgatta a tárgyat, amit az orr szőrének mozgása 

kísért, vagy hozzáérintette az orrát a tárgyhoz; illetve ha a mellső lábaival érintette a 
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tárgyat. A tárgyra ülést nem tekintettük a tárgy vizsgálatának. Azokat az egyedeket, 

amelyek legalább ötször nem látogatták az egyes tárgyakat, kizártuk a vizsgálatból. 

Az új tárgy felismerési indexet (%) a következő egyenlet alapján számoltuk: 

 

 

Ha az állat nem ismerte fel, hogy az egyik az egy új tárgy, körülbelül azonos (50-50 %) 

gyakorisággal látogatta mindkettőt a második teszt során. Ebben az esetben a 

felismerési index nulla volt (így chance level/véletlen szint = 50%). A 7. ábrán az új 

tárgy felismerés vizsgálatot mutatom be. 

 

 

7. ábra 

Új tárgy felismerés 
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3.2.3. Y-maze/ spontán alternáció 
 

Az Y-maze-ben az állatok rövidávú memóriájáról, az aktivitásról, és a 

figyelemről kaphatunk információt. A korábban patkányra leírt tesztet (Nakamura és 

mtsai 2001) használtuk a vizsgálatunkban. A teszt doboz fekete műanyagból készült, 

karjai 50 cm hosszúak, és 10 cm szélesek (egymással bezárt szögük 120o), falaik 30 cm 

magasak voltak. A teszt doboz padlójára tiszta almot (faforgács) szórtunk, amit minden 

vizsgálat után összekevertünk, hogy a szagmintákat elimináljuk. Az ugróegereket 

középre helyeztük, majd három percig hagytuk őket szabadon vizsgálni az eszközt. A 

karokba való belépések számát és helyét rögzítettük. Alternálásnak számoltuk, ha az 

állat egy olyan karba lépett be, amit a két előző belépéskor nem látogatott. 

 

A relatív alternációt (%) a következőképpen számoltuk: 

 

Az alternáció hiánya ebben a tesztben a 33,3%-nak felel meg (chance level/véletlen 

szint). A 8. képen mutatjuk be z Y-maze sémás ábráját. 

 

 

8. ábra 

Y-maze 
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3.2.4. Hole board teszt 
 

Ebben a tesztben az állatok térbeli tanulását vizsgálhatju, ami egy korábban 

patkányra leírt (Oades és mtsai 1981), motivációnak ételt használó vizsgálat. A módszer 

alkalmas mond a rövidtávú, mind a hosszú távú memória vizsgálatára. Az ehhez 

használt eszköz egy 70 cm-es laphosszúságú négyzet alapú aréna volt, amit egy 35 cm 

magas fém fal vett körül, és 120 cm magasságban egy 40 W-os izzó világította meg. Az 

eszköz padlózatán 16 lyuk helyezkedett el (3,5 cm átmérővel) 4x4–es elrendezésben, 14 

cm-re egymástól. Ételmegvonást követően az állatokat hozzászoktattuk a teszthez úgy, 

hogy 30 percig szabadon vizsgálhatták a porondot, és az összes lyukban ételt találhattak 

(napraforgó mag). Naponta 5 alkalommal helyeztük őket a teszt dobozba olyan hosszú 

időre, ami alatt megtalálták az összes ételt. Ezt követően három napon keresztül (9-11. 

nap) a jutalmak csak 4 lyukban voltak, az adott állatnak mindíg ugyanott, a különböző 

állatoknak különböző helyen. Minden nap 3 társítást végeztünk, amelyek az összes 

jutalom megtalálásáig tartottak, illetve maximum 5 percig. Az étel megtalálási idők 

átlagát minden napra kiszámoltuk, ezen kívül a rövidtávú memóriát, és a hoszú távú 

memóriát a következők alapján számítottuk ki: 

  

 

  

 

A napi 3 társítás átlagát használtuk további statisztikai analízisekhez. A 9. ábrán 

mutatom be a hole-board teszt sémáját. 
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9. ábra 

A hole-board teszt sémája 

 

3.3. Műtét: kétoldali petefészek eltávolítás, globális agyi ischaemia, 17β-
ösztradiol kezelés 

 

Az állatok altatásának indukciójához mindegyik műtéthez 4%-os halothan-t 

használtunk 30/70% O2/N2O-os gázkeverékkel. Az anesztézia fenntartásához 

ugyanilyen dózisú oxigén― dinitrogén-oxid mellett 1,5-2.5%-os halothan koncentráció 

volt szükséges, amit a spontán légző állatok arcmaszkon keresztül lélegeztek be. 

A bilaterális ovariektómiát (OVX) 1-1 laterális abdominális metszésből 

végeztem. A metszéseken keresztül felkerestük a tubákat és a petefészkeket, majd nem 

felszívódó 4-0-s selyemfonalat vezettem duplán a tubák alá, hogy a vérzést elkerüljem. 

Ezt követően eltávolítottam a petefészkeket, és három rétegben zártam a hasüreget. Az 

agyi ischaemiára, vagy az álműtétre nőstény állatokon az ezt követő második héten 

került sor. 

Az agyi ischaemia létrehozásához kipreparáltam a kétoldali arteria carotis 

communist egy, a nyakon ejtett középvonali metszésen keresztül. A carotisok 
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kipreparálását (hüvelyükből való kibontás, n. vagustól való különpreparálás) követően 

az ereket atraumatikus mikro aneurizma klippel (Codman, Johnson and Johnson, Le 

Locle, Svájc) fogtam le 10 percig. Az okklúzió ideje alatt az állatok hőmérsékletét 37-

38 oC-on tartottam melegítőpad segítségével. A 10 perc elteltével a klippeket 

eltávolítottam, és szemmel ellenőriztem, hogy az áramlás zavartalan-e a carotisokban. 

Ezt követően két rétegben összevarrtuk az állat nyakát, majd lekapcsoltam az altatógázt. 

Az álműtött állatokon ugyanezeket a beavatkozásokat végeztem el a tényleges carotis 

leszorítást leszámítva. A kétoldali carotis lefogást megelőzően az álműtött, és a nem 

kezelt ischaemiás állatok (az ösztrogén-kezeléshez kontrollok) 0,4 mL/100 gramm 

testsúly vehikulumot kaptak intraperitoneálisan (50% alkohol, 50% fiziológiás sóoldat), 

míg az ösztrogénkezelt állatok ugyanennyi mennyiséget kaptak a 0,1%-os 17β-

ösztradiol oldatból (4 mg/kg testúly; Sigma Chemical Co. St. Louis, MO, USA). 

3.4. Szövettani vizsgálatok 
 

Minden esetben a tranziens agyi ischeamiát követő 4. napon vizsgáltuk a 

gerbilek hippocampusát, hogy a műtéteink hatásosságát bizonyítsuk. A műtéthez 

használt anesztézia mellett vágtam le az állatok fejét. Ezt követően kivettem az agyakat, 

10%-os pufferelt paraformaldehidben két napig inkubáltam azokat, majd 4%-os 

pufferelt paraformaldehidben további öt napig. Ezt követően a mintákat paraffinba 

ágyaztam, majd a hippocampusból (a bregmától -3,8 mm-re) 10 µm-es coronalis 

metszeteket készíettem. Immunfestés céljára 3 párhuzamos metszetet használtam, 

egymástól 100-120 µm távolságban. 

A sejtpusztulás megítélésére TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl Transferase 

Biotin-dUTP Nick End Labeling) és kaszpáz-3 kettős festést alkalmaztunk, majd a 

festett sejteket megszámoltuk a CA1 és CA2 régiókban.  A TUNEL- pozitív sejtek mind 

nekrotikusak, mind apoptotikusak lehetnek, míg a kettősen jelzett sejtek biztosan 

apoptotikusak. Az immunfestéshez a metszeteket proteináz K-val előkezeltük 15-30 

percig 37oC-on, amit PBS-sel (0,01mól/L foszfát puffer fiziológiás sóoldatban, pH:7,4) 

lemostunk, majd a „TUNEL reaction-mixture”-ben (In Situ Cell Death Detection Kit, 

Roche, Németország) 60 percig inkubáltuk 37 oC-on a gyártó ajánlását követve. Újabb 

PBS-sel való lemosást követően a metszeteket a kaszpáz-3 elsődleges antitest oldatában 
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(1:100 higítás, RnDSystems, Németország) inkubáltuk 60 percig, amit újabb PBS-sel 

történő mosást követően a fluoreszcens festékhez konjugált kecske anti-nyúl 

másodlagos szérumban (1:100 higítás, Alexa 568, Invitrogen, Molecular Probes, USA) 

való inkubálás követett 40 percig 37oC-on. A másodlagos antitesttel való inkubálás után 

újabb PBS-el történő lemosás következett, majd a metszeteket fedtük. 

A kiértékeléshez konfokáis mikroszkópot használtunk (Bio-Rad MRC 1024 

konfokáis rendszer, Bio-Rad Corp., Hertfordshire, England egy Nikon Diaphot invert 

mikroszkópon, Donsanto Corp., Nattick, Massachusetts) 60x -os objektívvel. Az 

immunfestések vizsgálatához 488- és 568-nm-es Krypton-Argon lézert használtunk. A 

kvantitatív kiértékeléshez 10 (0,15 mm2) véletlenszerűen választott, nem átfedő területet 

választottunk 3 párhuzamos hippocampus szeleten mindegyik állatból. A TUNEL- 

pozitív és a TUNEL- kaszpáz-3 duplán festett sejteket egy software (Image J 1.37 

software; NIH, USA) segítségével számoltuk meg a metszeteken, majd átlagot 

számoltunk egy állatra vonatkozóan. Az analízist végző személy nem tudta, hogy 

melyik csoportból származó állatot vizsgálja. 

3.5. Génexpressziós vizsgálatok 
  

A vizsgálatokhoz 4 hónapos nőstény, overiektomizált ugróegerek 

hippocampusából vettem mintát. Ebben az esetben is álműtött, ischaemiás és 

ischaemiás- ösztrogénkezelésen átesett nőstény állatokat használtam a műtétet követő 

negyedik napon. A kivett szövetmintákból az RNS-t kivontuk, majd azokat -80 oC-on 

tároltuk a feldolgozásig. 

 Az RNS izolálást ABIPrimus 6100 automata nukleinsav izoláló automata 

segítségével végeztük a cég által ajánlott protokoll szerint (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, USA). A first strand cDNS-t 20 μg RNS-ből izoláltuk, ami 40 μg végső 

volument jelentett. A reverz transzkripciót ezt követően a Hight Sensitive cDNA reverse 

transcriptase kittel (Applied Biosystems) végeztük a gyártó által megadott instrukciók 

alapján. A reverz transzkripciót az alábbi PCR beállítások mellett (25°C 10 perc, 37°C 

120 perc, 85°C 5 másodperc) végeztük.  
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 A real-time PCR produktumok kvantitatív értékeléséhez TaqMan® 

génexpressziós assay-t használtunk a következő géneket vizsgálva: bcl-2 

(Rn99999125), bcl-XL (Rn00580568), bax (Rn01480160), nesztin (Rn00564394), 

szinapszin-1 (Rn00569468) és β-aktin (Rn00667869) (Applied Biosystems).  A 

vizsgálatot a következő kondíciók mellett végeztük: elő-inkubáció: 50°C 2 perc,  95°C 

10 perc, ciklus: 95°C 15 percig és 60°C 1 percig 40x. Az assay-k  20-μl-es singleplex 

reakciókban történtek, amikben a gyártó utasításai szerint volt a TaqMan® Universal 

PCR Master Mix- ből, 20X TaqMan® Gene Expression Assay Mix-ből és cDNS-ből 

(Applied Biosystems). Mindegyik real-time PCR reakcióhoz a real-time PCR 7300 

rendszert használtunk. A génexpresszió mértékét ddCT módszer alapján kvantifikáltuk. 

3.6. Adatfeldolgozás 
 

 Az open field tesztet, az új tárgy felismerést és a spontán alternációt a három 

korcsoport esetében egy irányú ANOVA-val értékeltük ki, amit Tukey’s post hoc teszt 

követett. A két utóbbi tesztnél a chance level-hez való hasonlítást párosított t-teszttel 

végeztük. A hole board teszt esetén a kiértékelést kétfaktoros ANOVA-val végeztük el, 

amit Tukey-féle post hoc analízis követett. Ezen kívül a csoportok közötti 

különbségeket (illetve azok napi átlagát) egy irányú ANOVA-val is kiértékeltük. Két 

csoport esetén (ischaemia és kontroll) Student’s t tesztet használtunk a 

viselkedésvizsgálatokhoz. Az új tárgy felismerésekor két csoportnál azonban a nem 

parametrikus Kruskal-Wallis rank sum tesztet használtunk, amit Dunn teszt követett.  

A szövettani adatokat a hím állatok esetében (két csoport) Student t teszttel 

értékeltük ki. 

A nőstéy állatok esetében (kilenc csoport) a viselkedésvizsgálatokhoz 

kétfaktoros ANOVA-t használtunk Tukey post hoc teszttel. Ha a ’kor’ hatás és a 

’kezelés’ hatás között szignifikáns interakció volt az ANOVA alapján, az interakciókat 

külön is vizsgáltuk úgy, hogy az álműtötteket hasonlítottuk össze az ischaemiás 

állatokkal, az ischaemiásakat az ösztrogén előkezeltekkel a 4 és 9, illetve a 4 és 18 

hónapos korcsoport között. Az ANOVA eredményeit (F érték, szabadsági fok és p 

érték) az interakciókkal együtt leírtuk az eredményekben. A post hoc teszt eredményeit 

láthatjuk az ábrákon, ahol két független csoportot hasonlítottunk össze: * p<0,05; ** 
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p<0,01; *** p<0,001 vs. kontroll nőstények; # p<0,05; ## p<0,01; ### p<0,001 vs. 

ischaemiás nőstények. A spontán alternáció és az új tárgy felismerés esetében a nőstény 

állatokban is a ’chance level’-hez is hasonlítottuk az adatokat (első esetben 33,3%; a 

második esetben 50% volt) Student’s t teszttel. 

Nőstény állatok esetében a szövettani vizsgálat kiértékeléséhez is kétirányú 

ANOVA-t használtunk, amit ebben az esetben is Tukey post hoc teszt követett. 

A génexpressziós vizsgálatok kiértékeléséhez egyirányú ANOVA és Tukey post 

hoc tesztet használtunk. 

Szignifikánsnak a p<0,05 –t tekintettük minden esetben. 

 

4. Eredmények 
 

4.1. Viselkedésvizsgálatok validálása gerbilekre különböző korcsoportokban 

4.1.1. Open field teszt 
 

Az életkorral az állatok  vertikális aktivitása szignifikánsan csökkent, ahogy a 6. 

ábrán is látszik (egyirányú ANOVA: F[2,13]=3.98; p<0.05). A post hoc teszt 

eredménye szerint a 9 hónapos gerbilek kevésbé voltak aktívak, mint a 4 hónaposak 

(t=3.77; p<0.01). Az aktivitás nem csökkent tovább 18 hónapos korig. A csökkent 

aktivitás a horizontális mozgásokban is megmutatkozott (B panel). Szignifikáns 

csökkenés csak a külső- és belső járkálások összességében, és csak a 18 hónapos 

csoportban volt megfigyelhető (egyirányú ANOVA: F[2,13]=4.09, p<0.05). Az 

exploráció elkezdésében és a tisztálkodásban nem volt különbség, ezért ezeket az 

adatokat nem ábrázoltuk. Az eredményeket a 10. ábrán mutatom be. 
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10. ábra 

Open field teszt különböző korú hím gerbilekben 

A habituációt/ exploratív tevékenységet 4-, 9- és 18 hónapos állatokon 

vizsgáltuk. Az átlag ± SEM értékeket ábrázoltuk.  Az A panelen a vertikális aktivitást 

(ágaskodás); a B panelen a horitontális aktivitást (járkálás/ mászkálás) mutatjuk be. A 

jákálásnál külön is ábrázoltuk a külső-, és a belső körben való mozgást, és az össz 

mozgást. ** p<0,01 vs. 4 hónapos hím gerbil. 

 

4.1.2. Spontán alternáció 
  

Az Y-maze-ben (11. ábra) a legfiatalabb, 4 hónapos korosztály mutatta a 

legnagyobb aktivitást, ezek az állatok léptek be 3 perc alatt legtöbbször valamelyik 

karba. Ez az aktivitás az életkorral csökkent (F[2,13]=8.29, p<0.01; 4 hónaposak vs. 18 

hónaposak: t=5.54, p<0.001). A hibák aránya a legaktívabb 4 hónapos csoportban volt a 

legmagasabb (F[2,13]=5.76, p<0.05; 4 hónaposak vs. 9 hónaposak: t=3.78, p<0.01; 4 
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hónaposak vs. 18 hónaposak: t=2.39, p<0.05,). Ennek ellenére mindegyik korcsoport 

állatai a chance level felett alternáltak (párosított t teszt: 4 hónaposak: t=12.89, p<0.01; 

9 hónaposak: t=14.58, p<0.001; 18 hónaposak: t=4.20, p<0.05). A spontán alternáció 

eredményeit a 11. ábra foglalja össze. 
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  11. ábra 

Spontán alternáció különböző korú hím gerbileknél 

A spontán alternációt 4-, 9- és 18 hónapos állatokon vizsgáltuk. Az átlag ± SEM 

értékeket ábrázoltuk  A karokba való belépések számát, és a hibákat (alternálás nélküli 

belépés egy karba) az A panelen ábrázoljuk. A spontán alternáció eredményét az összes 

blépéshez képesti százalékában a B panel mutatja. A véletlen szint az alternálás hiányát 

jelöli. *p<0,05; **p<0,001 vs. 4 hónapos hím gerbil. 

4.1.3. Új tárgy felismerés 
 

Az állatok által már ismert open field arénéba behelyezett tárgyakat az állatok 

minden esetben megfelelő mértékben vizsgálták (12.  ábra), így egy állatot sem kellett 

kivonni a vizsgálatból elégtelen exploráció miatt.  Összességében elmondhatjuk, hogy a 
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9 hónapos állatok töltötték a legtöbb időt a tárgyak vizsgálatával (F[2,13]=3.69, 

p=0.059; t teszt: 4 hónapos vs.9 hónapos t=2.50, p<0.05). Mindegyik csoport az új 

tárgyat vizsgálta élénkebben (párosított t-tesztek szignifikánsak voltak a chance level-

hez viszonyítva: 4 hónapos korban: t=2.76, p<0.05; 9 hónapos korban: t=4.76, p<0.01; 

18 hónapos korban: t=5.30, p<0.05), egy irányú ANOVA-t használva nem volt életkor 

miatti különbség. Az új tárgy felismerésének eredményeit a 12. ábra szemlélteti. 

 

 

látogatások időtartama

30

20

10

0

se
cu

nd
um

4 hó 9 hó 18 hó

A B C
*

felismerés

15

10

5

0

-5

fe
lis

m
er

és
 in

de
x

véletlen
szint

látogatások teljes száma

30

20

10

0

po
nt

ok

 

12. ábra 

Új tárgy felismerése különböző korú hím gerbileken 

Az új tárgy felismerését 4-, 9- és 18 hónapos állatokon vizsgáltuk. Az átlag ± 

SEM értékeket ábrázoltuk A látogatások teljes számát az A panelen, a látogatások 

időtartamát a B panelen, az új tárgy felismerési indexet (ami a véletlen szinttől való 

eltérést mutatja) a C panelen ábrázoljuk. *p<0,05 vs. 4 hónapos gerbil; ##p<0,01 vs. 9 

hónapos gerbil. A véletlen szint a 0 felismerési indexnek felel meg. 
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4.1.4. Térbeli tanulás a hole board tesztben 
 

Az összes jutalom megkeresésének ideje a teszt második napjára jelentősen 

csökkent (mindegyik korcsoportban), de ezt követően az nem javult jelentős mértékben 

(13. ábra ANOVA, ’idő’ faktor analízissel: F[2,41]=8.66, p<0.001; ANOVA ’kor’ kator 

analízissel nem szignifikáns: F[2,41]=2.41, p=0.10). 

A rmunkamemóriában az ’életkor’ hatás kétirányú ANOVA-val szignifikáns 

eredményt adott (F[2,41]=4.89, p<0.05). A 4 és a 18 hónapos állatok munkamemóriája 

jobb volt, mint a 9 hónapos gerbileké (Tukey post hoc teszt: 4 vs. 9 hónaposak: 

F[1,29]=7.88, p<0.05; 9 vs. 18 hónaposak: F [1,29]=8.29, p<0.01). A tanulás során 

vizsgált ’idő’ faktorban nem volt eltérés a csoportok között (F[2,41]=1.09, p=0.35). A 

referencia memóriában nem volt szignifikáns különbség sem a korcsoportok, sem a 

különböző napokon történt mérések között (13. ábra). 
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13. ábra 

Hole-board térbeli tanulás különböző korú hím gerbilekben 

A hole board térbeli tanulást 4-, 9- és 18 hónapos állatokon vizsgáltuk. Az átlag 

± SEM értékeket ábrázoltuk. A berendezéshez való hozzászoktatást követően a tesztelés 

3 napig tartott. Az A panelen a teljesítési latenciát, azaz az összes jutalom 

összeszedéséhez szükséges időt ábrázoljuk. A B panelen a munkamemőriát, a C panelen 

a referenciamemóriát ábrázoljuk a korábban megadott képletek alapján számolt 

százalékos értékben. Az egy irányú ANOVA szerinti különbségek jelmagyarázata: 

*p<0,05 vs. 4 hónapos gerbil; ##p<0,01 vs. 9 hónapos gerbil. 

 

4.2. Az agyi ischaemia hatása a viselkedésre hím gerbilekben 

4.2.1. Open field teszt 
  

Az agyi ischaemia leginkább az aréna külső részében növelte meg a horizontális 

aktivitást (külső járkálás: t=3.33, p<0.01), míg a kör közepén az aktivitás csökkent a 

kontrollokéhoz képest. Az összes aktivitás ettől függetlenül az ischaemiás állatokban 

volt szignifikánsan magasabb (teljes járkálás: t=2.86; p<0.05). Az aktivitás vertikális 

komponense (ágaskodás) az ischemiás állatokban azonban szignifikánsan csökkent a 
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kontrollokéhoz képest (t=2.17, p<0.05). Az agyi ischaemia az egyéb mért paramétereket 

nem változtatta meg, mint az exploráció megkezdéséig eltelt időt vagy a tisztálkodás 

idejét (ezért adatokat nem mutatunk). Az eredményeket a 14. ábra szemlélteti. 
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14. ábra 

Open field teszt, agyi ischaemia vizsgálata 

Az explorációs magatartás vizsgálatának eredménye 9 hónapos hím gerbileken 

10 perces agyi ischaemia, vagy álműtét után 7 nappal. Az ágaskodások száma az A 

panelen látható. A horizontális aktivitást a B panelen ábrázoltuk, ahol külön látható a 

belső-, és a külső körben végzett, és az összes mászkálás. *p<0,05; **p<0,01 vs. 

álműtött gerbil. 

 

4.2.2. Spontán alternáció 
  

Ebben a tesztben is aktívabbak voltak az ischaemiás állatok az álműtöttekhez 

képest (t=5.29, p<0.001), miszerint több kart látogattak mag adott idő alatt ezek a 

gerbilek. Ez szignifikánsan nagyobb mennyiségű tévesztéssel járt (t=22.87, p<0.001). 

Bár mindkét csoport a véletlen szint fölött alternált (kontroll: t=22.87, p<0.001, 
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ischaemiás: t=8.23, p<0.001), az alternációk száma a belépések számához viszonyítva 

szignifikánsan alacsonyabb volt az ischaemiás csoportban (t=4.35, p<0.001). Az 

eredményeket a 15. ábra szemlélteti. 
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15. ábra 

Y-maze, agyi ischaemia 

Az alternáció vizsgálatának eredménye az Y-maze tesztben 9 hónapos hím 

gerbileken 10 perces agyi ischaemia, vagy álműtét után 10 nappal. Az A panelen a 

karokba való belépések számát, és a hibákat (alternálás nélküli belépés valamelyik 

karba) ábrázoljuk. A B panelen a sopntán alternációt ábrázoljuk az összes belépéshez 

képesti százalékos értékben (relatív alternáció). ***p<0,001 vs. álműtött gerbil. 

 

4.2.3. Új tárgy felismerése 
  

Az ischaemiás állatok ugyanannyi időt töltöttek a tárgyak vizsgálatával, mint a 

kontrollok. A kontroll álatok a véletlen szint fölött teljesítettek (t=3.99, p<0.003), míg 

az ischaemiás állatok nem. Így tehát a tárgy felismerésben a két csoport között 

szignifikáns különbség volt (t=3.38, p<0.01). Az eredményeket a 16. ábra szemlélteti. 
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16. ábra 

Új tárgy felismerés, agyi ischaemia 

Az új tárgy felismerési vizsgálat eredménye 9 hónapos hím gerbileken 10 perces 

agyi ischaemia, vagy álműtét után 8 nappal. Az A panelen a látogatások számát, a B 

panelen azok időtartamát, a C panelen az új tárgy felismerési indexet (ami a véletlen 

szinttől való eltérést mutatja) ábrázoljuk. A véletlen szint a felismerési index 0-nal felel 

meg. **p<0,01 vs. álműtött hím.  

 

4.2.4. Térbeli tanulás a hole board tesztben 

  

Globális agyi ischaemiát követően a gerbileknek szignifikánsan több időre volt 

szükségük, hogy összegyűjtsék a négy jutalmat, mint a kontrolloknak (’kezelés’ faktor: 

F[1,59]=7.63, p<0.01; ‘kor’faktor: F[2,59]=4.89, p<0.05; a két faktor között nem volt 

szignifikáns interakció). A vizsgálat harmadik napjára azonban az ischaemiás állatok 

teljesítménye elérte a kontrollok szintjét. A rövidtávú memória az ischaemiás állatokban 

jelentősen rosszabb volt, mint az álműtöttekben (’kezelés’ faktor: F[1,59]=73, p<0.01). 

Az idő előrehaladtával a vizsgálatokban ez esetben nem volt különbség (’kor’ faktor: 

F[1,59]=1,51, p=0.23). A referencia memória esetében az ischaemiás állatok szintén 

rosszabbul teljesítettek, mint a kontrollok, de ANOVA-val csak megközelítőleg volt 

szignifikáns a különbség (’kezelés’ faktor: F[1,59]=3.75, p=0.058, ’kor’ faktor: 
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F[2,59]=1,87, p=0.16). Tukey post hoc tesztet használva a két csoport között azonban a 

vizsgálat első napján szignifikáns különbség volt (t=3.02, p<0.01). Így összességében 

elmondhatjuk, hogy a térbeli tanulás általunk vizsgált paraméterei az agyi ischaemia 

hatására sérültek. Az eredményeket a 17. ábra szemlélteti. 
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17. ábra 

Hole-board, agyi ischaemia 

A hole board térbeli tanulási teszt eredménye 9 hónapos hím gerbileken 10 

perces agyi ischaemia, vagy álműtét után 9-11 nappal. Az A panelen a teljesítési időt 

(amennyi idő alatt az összes jutalmat összeszedik az állatok), a B panelen a 

munkamemóriát, a C panelen a referenciamemóriát ábrázoljuk. Az egy irányú ANOVA 

eredménye szerinti különbség jelmagyarázata: *p<0,01 vs. álműtött gerbil. 

 

4.3. Az agyi ischaemia hatása hím gerbilekben a sejtkárosodásra– szövettani 
vizsgálat 
  

A TUNEL pozitív (nekrotikus) és a TUNEL-kaszpáz-3 pozitív (apoptotikus) 

sejtek száma szignifikánsan megnőtt a hippocampusban mind a CA1, mind a CA2-3 

régióban (1. táblázat, p<0,01). 
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 Kontroll Ischaemia  

TUNEL pozitív sejtek, CA1 1,2±1,3 250±26,6 ** 

TUNEL- kaszpáz-3 pozitív sejtek, CA1  0,6±0,89 187±16,6 ** 

TUNEL pozitív sejtek, CA2-3 1,2±1,3 186±20,6 ** 

TUNEL- kaszpáz-3 pozitív sejtek, CA2-3 0,4±0,54 145±18,13 ** 

 

1. táblázat 

 A nekrotikus (TUNEL pozitív) és apoptotikus (TUNEL- kaszpáz-3 

pozitív) sejtek száma szignifikánsan megnőtt az ischaemiás állatok CA1 

és CA2-3 régiójában a kontrollokhoz viszonyítva (** p<0,01).  

 

4.4. Az ösztrogén-előkezelés hatása agyi ischaemiában különböző korú 
nőstény gerbilekben 

4.4.1. Viselkedésvizsgálatok 

4.4.1.1. Open field teszt 
 

 Az aktivitás szignifikánsan csökkent az életkorral az open field tesztben 

(kétirányú ANOVA, ’kor’ hatás: F[2,48]=17.57; p<0.001), az ischaemia pedig 

szignifikánsan növelte azt (’kezelés’ hatás: F[2,48]=7.01, p<0.01). Post hoc teszttel a 

kezelésben különbség volt a kontroll és ischaemiás csoport (p<0.05), és az ischaemiás 

és ösztrogén kezelt csoport (p<0,001) között. Nem volt szignifikáns különbség a kor és 

a kezelés között. Többszörös Tukey teszt összehasonlítással csak a 4 hónapos 

csoportban volt különbség a kontroll és az ischaemiás csoport között. Az eredményeket 

a 18. ábra szemlélteti. 
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18. ábra 

Ösztrogénkezelés hatása különböző korokban, open field 

A totál exploráció a horizontális és vertikális aktivitás összege, amit a metodikai részben leírt 

képlettel számoltunk. A 4-, 9- és 18 hónapos állatokat 3 percig vizsgáltuk. Az ábrán az átlag ± 

SEM szerepel. 2 irányú ANOVA-t követő Tukey post hoc teszt alapján a szignifikancia: * 

p<0.05 vs. álműtött kontroll.  

 

 Az egyéb mért paraméterekben (az exploráció megkezdéséig eltelt idő vagy a 

tisztálkodás ideje) nem volt különbség (ezért ezeket az adatokat nem mutatjuk). 

 

4.4.1.2. Spontán alternáció 
  

A spontán alternációban nem volt jelentős korfüggés. Az ischaemia hatására 

szignifikánsan csökkent az alternáció, amit az ösztrogénkezelés kivédett; így a két-

 
 

40



irányú ANOVA szignifikáns volt (F[2,43]=43.07, p<0.001). Szignifikáns interakció volt 

a kor és a kezeléshatás között (F[4,43]=4.21; p<0.01). Röviden elmondva, az agyi 

ischaemia minden korban rontotta a memóriafunkciót (rövidtávú memória) ebben a 

tesztben (F[2,34]=2.47, p=0.098). Elmondhatjuk, hogy az ischaemia csak a 4 vs. 9 

hónaposak (F[1,18]=23.76, p<0.001) és a 9 vs. 18 hónaposak között (F[1,21]=7.72, 

p<0.05) okozott szignifikáns eltrérést, a 4 vs. 18 hónaposak között nem. Megemlítjük, 

hogy az összes csoport a véletlen szint felett alternált. Az eredményeket a 19. ábra 

foglalja össze. 
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19. ábra 

Ösztrogénkezelés hatása különböző korokban, Y-maze 

 

A 4-, 9- és 18 hónapos korban vizsgált spontán alternáció látható az ábrán. Az 

ábrán az átlag ± SEM szerepel. 2 irányú ANOVA-t követő Tukey post hoc teszt alapján 

a szignifikancia: *** p<0.001 vs. álműtött kontroll; ## p<0.01, ### p<0.001 vs. 

ischaemiás nőstény 
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4.4.1.3. Új tárgy felismerés 
  

Ebben a tesztben is szignifikáns ’kor’ hatást találtunk két irányú ANOVA-val 

(F[2,42]=3.50, p<0.05), és a ’kezelés’ hatás is szignifikáns volt (F[2,42]=24.53, 

p<0.001). A két faktor közötti interakció azonban nem volt szignifikáns (F[4,42]=2,35; 

p=0.074), de az ischaemiás csoportban szignifikáns ’kor’ hatás volt (F[2,26]=4.85; 

p<0.05). Többszöri Tukey post hoc teszttel kimutattuk, hogy az ischaemia csökkentette 

az új tárgy felismerését 9 (p<0.05) és 18 hónapos (p<0.05) korban, míg az 

ösztrogénkezelés szignifikánsan javította azt  (9 hónapos korban: p<0.01, 18 hónapos 

korban: p<0.05). 4 hónapos korban csak a többi korcsoportban megfigyelt irányú 

tendenciákról beszélhetünk szignifikáns eltérés nélkül. A spontán alternációhoz 

hasonlóan korfüggő ösztrogénhatás volt megfigyelhető a 4 vs. 9 hónapos (F[1,15]=6.25, 

p<0.05), és a 9 vs. 18 hónapos (F[1,20]=4.31, p=0.05) állatoknál, de nem volt 

különbség a 4 vs. 18 hónaposaknál. Az ösztrogén előkezelés 9 hónapos korban volt a 

legeffektívebb. Végül elmondhatjuk, hogy az ösztrogénkezelt állatok a kontrollokkal 

együtt a ’chance level’ felett teljesítettek, míg az ischaemiásak nem. Az eredményeket a 

20. ábra szemlélteti. 
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20. ábra 

Ösztrogénkezelés hatása különböző korokban, új tárgy felismerés 

A 4-, 9- és 18 hónapos korban vizsgált új tárgy felismerés látható az ábrán, amit a 

metodika részben ismertetett egyenlet alapján számoltunk ki. Az ábrán az átlag ± SEM szerepel. 

2 irányú ANOVA-t követő Tukey post hoc teszt alapján a szignifikancia: * p<0.05 vs. álműtött 

kontroll; # p<0.05; ## p<0.01 vs. ischaemiás állat. 

 

4.4.1.4. Hole board teszt 
  

Az összes jutalom összegyüjtéséhez szükséges idő szignifikáns korfüggést 

mutatott (kétirányú ANOVA: F[2,47]=13.25, p<0.001) ugyanúgy, mint a rövidtávú 

memória (kétirányú ANOVA: F[2,47]=4.37, p<0.05). A referencia memóriában 

azonban nem volt korfüggés. A ’kezelés’ hatást vizsgálva mindegyik hole-board 

mérésnél különbség volt (idő: F[4,47]=5.36, p<0.001; rövidtávú memória: 

F[2,47]=17.23, p<0.001; referencia memória: F[2,47]=5.36, p<0.01). 
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21. ábra 

Ösztrogénkezelés hatása különböző korokban, hole-board I. 

A 4-, 9- és 18 hónapos korban vizsgált latenciaidő látható az ábrán, amit a 

metodika részben ismertetett módon mértünk. Az ábrán az átlag ± SEM szerepel, amit a 

napi három vizsgálat átlagából számoltunk. 2 irányú ANOVA-t követő Tukey post hoc 

teszt alapján a szignifikancia: * p<0.05 vs. álműtött kontroll, # p<0.05; ## p<0.01  vs. 

ischaemiás nőstény 

 

 A három korcsoport közötti lehetséges különbségek vizsgálatához a ’kor’ és a 

’kezelés’ faktor közötti interakciót vizsgáltuk: az idő esetében az közel szignifikáns volt 

(F[4,47]=2.42, p=0.062), a rövidtávú memóriánál szignifikáns volt (F[4,47]=2.61, 

p<0.05), a hosszú távú memóriánál nem volt szignifikáns különbség (F[4,47]=0.82, 

p=0.48). A jutalmak összegyűjtéséhez szükséges idő esetében az ösztrogén előkezelés 

nem, csak az ischaemia hatásában volt korfüggés, és csak a 4 és a 18 hónapos csoport 

között (F[1,23]=5.18, p<0.05; F[1,23]=3.04, p=0.096): az ischaemia súlyosabb 

károsodást okozott a 18 hónapos állatoknál, mint a 4 hónaposaknál. A rövidtávú 

memória esetében a kor függvényében ugyancsak az ischaemia volt szignifikáns, 

ugyancsak a 4 és 18 hónapos korcsoport között (F[1,23]=9.07, p<0.01); és közel 
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szignifikáns volt a 9 és 18 hónaposak között (F[1,24]=93.07, p=0.066). A 

munkamemóriában jelentős csökkenés csak a 18 hónapos álltoknál volt ischaemia 

hatására (post hoc teszt: p<0.01). Ezen kívül az ösztrogénkezelés és a kor között is 

szignifikáns interakció volt a 4 és a 18 hónapos állatok esetében (az ischamiás- 

ösztrogén kezelt csoport, és az ischaemiás- kontroll csoport közötti összehasonlítás: 

F[1,23]=5.747, p<0.05), ami azt mutatja, hogy az idős csoportban az ösztrogén-kezelés 

jelentősen javította az állatok teljesítményét az ischaemiásakhoz viszonyítva. A 

referencia memóriában ezzel ellentétben nem volt jelentős korfüggés, és az ischaemia, 

illetve az ösztrogén-kezelés nem volt szignifikáns post hoc teszttel. Az eredményeket a 

22-23. ábrán mutatjuk be. 
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22. ábra 

Ösztrogénkezelés hatása különböző korokban, hole-board II. 

A 4-, 9- és 18 hónapos korban vizsgált rövidtávú memória (hole- board) látható az ábrán, amit a 

metodika részben ismertetett egyenlet alapján számoltunk ki. Az ábrán az átlag ± SEM szerepel, 

amit a napi 3 teszt átlagából számoltunk. 2 irányú ANOVA-t követő Tukey post hoc teszt 

alapján a szignifikancia: ** p<0.01 vs. álműtött kontroll; # p<0.05; ### p<0.001 vs. ischaemiás 

nőstény. 
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23. ábra 

Ösztrogénkezelés hatása különböző korokban, hole-board III. 

A 4-, 9- és 18 hónapos korban vizsgált hosszútávú memória (hole- board) látható az 

ábrán, amit a metodika részben ismertetett egyenlet alapján számoltunk ki. Az ábrán az átlag ± 

SEM szerepel, amit a napi 3 mérés átlagából számoltunk. 2 irányú ANOVA-t követő Tukey 

post hoc teszt alapján a szignifikancia: nincs. 

 

4.4.2. Szövettani vizsgálatok 
  

Az ischaemiás nőstények hippocampusában is szignifikánsan több TUNEL 

pozitív nekrotikus (CA1: F ’kezelés’ [2,36]=2184.23, p<0.001; post hoc analízis a 

kontroll és az ischaemiás között: p<0.001; CA2-3: F[2,36]=1865.39, p<0.001, post hoc 

teszt a kontroll és az ischaemiás között: p<0.001) és TUNEL-kaszpáz-3 kettősen 

festődő apoptotikus sejt volt a kontrollokhoz képest (CA1: F ‘kezelés’[2,36]=1414.92, 

p<0.001; post hoc teszt a kontroll és az ischaemiás között: p<0.001; CA2-3: 

F[2,36]=1074.64, post hoc teszt a kontroll és az ischaemiás között: p<0.001). Az 
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ösztrogén előkezelés mindegyik korcsoportban kivédte a károsodást a hippocampusban 

(post hoc teszt ischaemiás és ösztrogénkezelt között: p<0.001 mind a CA1, mind a CA2 

régióban). Statisztikailag nem volt korfüggő változás. Az eredményeket a 2. táblázatban 

foglaltuk össze. A reprezentatív fotókat a 24. ábrán mutatom be. 

 4 hónapos 9 hónapos 18 hónapos 

 Ktrl Isch Isch + 
E2  

Ktrl Isch Isch + 
E2 

Ktrl Isch Isch + 
E2 

TUNEL+ 
CA1 

1,2±
1,3 

251,4
± 

34,55 
** 

3± 
1,87 

##

0,4±1,
28 

259,3
± 

28,63 
** 

2±1,6
2 ##

0,9± 
0,31 

261,7± 
35,1 ** 

3± 
1,43 ##

TUNEL 
és 

kaszpáz-
3+  CA1 

0,6±
0,89 

181,2
± 20,6 

** 

2,3± 
2,28 

##

1,2±0,
62 

179,3
± 24,3 

** 

0,7± 
1,63##

0,72
± 0,7 

178± 
25,4 ** 

4,2±  
2,4 ##

TUNEL+ 
CA2-3 

0,6±
0,89 

189,1
± 

21,35 
** 

2,2± 
2,28 

##

0,97±
0,4 

193,7
± 

20,42 
** 

2,9±0,
7 ##

1,4± 
0,83 

196± 
23,6 ** 

3,81± 
1,3 ##

TUNEL 
és 

kaszpáze-
3+ CA2-3 

0,4±
0,54 

148,2
± 

19,13 
** 

1,2± 
1,3 ##

0,9±0,
63 

158± 
28,2 
** 

1,89±
0,9 ##

1,8± 
0,53 

163± 
27,5 ** 

2,8± 
1,1 ##

 

2.táblázat 

A nekrotikus (TUNEL pozitív) és apoptotikus (TUNEL-caspase-3 pozitív) sejtek száma 

mindegyik korcsoportban megnőtt ischaemia hatására mindkét régióban a kontrollhoz képest. 

Az ösztrogén előkezelés mindegyik korcsoportban kivédte az agyi ischaemia által okozott 

sejtpusztulást. (** p< 0.001 vs. saját koroszályának a kontrollja, ##  p< 0.001 vs. saját 

korcsoportjának ischaemiás állatai), Ktrl=kontroll, Isch=ischaemia, Isch+E2=ischaemia és 

ösztrogén-kezelés 
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24. ábra 

Reprezentatív konfokális mikroszkóppal készült képek: Ischaemia (A) és ösztrogén-kezelés (B) 

Az ábrákon a hippocampalis CA1 régiók látszódnak ischaemiát (A panel) és ischaemia + 
ösztrogénkezelést (B panel) Mindkét esetben: (a) kaszpáz-3 festés, (b) TUNEL festés, (c) fázis 

kontraszt kép, (d) szummációs kép. 
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4.4.3. Génexpressziós vizsgálatok 
  

Agyi ischaemia hatására nem volt szignifikáns változás a bcl-XL expresszióban. 

Az ösztrogén előkezelés hatására azonban jelentős növekedést figyeltünk meg 

(ANOVA: F[2,12]=120.16, p<0.001; Tukey post hoc teszt: kontroll vs. ösztrogén 

kezelt: p<0.001; ischaemiás vs. ösztrogén kezelt: p<0.001).  A bax gén expressziója 

nem változott sziginfikánsan sem az agyi ischaemia, sem az ösztrogén előkezelés 

hatására. Az eredményeket a 25. ábra mutatja (átlag±SEM). A mérések során mindig az 

aktuális párhuzamos kontrollhoz viszonyítottuk az értékeket. (nem közölt eredmények) 

. 

 

25. ábra 

A bcl-XL- és bax génexpressziós 

változások ischaemia, illetve 

ischaemia és ösztrogén 

előkezelést követően az 

álműtéthez viszonyítva. 

Szignifikáns bcl-XL expresszió 

növekedés volt mérhető az 

ösztrogén kezelt csoportban a 

kontrollhoz képest (** p<0.01 vs. 

kontroll nőstény; ## p<0.01 vs. 

ischaemiás nőstény) 

 

 Mind az ischaemiás, mind az ösztrogén kezelt csoportban szignifikánsan 

emelkedett a GAP-43 gén expressziója a kontrollhoz képest (ANOVA: F[2,12]=12.67; 

p<0.01; post hoc teszt: kontroll vs. ischaemia <0.01; kontroll vs. ösztrogén-kezelés 

p<0.01), a két csoport között nem volt szignifikáns különbség. A szinapszin-I gén 

expressziójában szignifikáns különbséget egyik csoportban sem mértünk, az ösztrogén 
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azonban közel szignifikánsan növelte ennek a génnek az expresszióját. A nesztin 

expressziója ischaemia hatására csökkent, ösztrogén előkezelés hatására pedig 

szignifikánsan növekedett a hippocampusban (ANOVA: F[2,12]=, p<0.001, post hoc 

teszt: kontroll vs. ischaemia: p<0.01; kontroll vs. ösztrogén-kezelés: p<0.001; ischaemia 

vs. ösztrogén-kezelés: p<0.001). A 26. ábrán láthatók az eredmények (átlag±SEM). A 

mérések során mindig az aktuális párhuzamos kontrollhoz viszonyítottuk az értékeket. 

(nem közölt eredmények) 

 

 

26. ábra 

A GAP-43, szinapszin-I és 

nesztin gén expressziójának 

változása ischaemiát, illetve 

ischaemia és ösztrogén 

előkezelést követően az 

álműtéthez viszonyítva. 

Szignifikáns növekedés volt 

mérhető a GAP-43 expresszióban 

ischaemiát követően, és a nestin 

expresszióban ösztrogén-kezelés 

hatására. (** p<0.01, *** 

p<0.001 vs. kontroll; ### 

p<0.001 vs. ischaemia) 
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5. Megbeszélés 

5.1. Viselkedésvizsgálatok validálása gerbileken különböző korcsoportokban 
 

 Vizsgálatainkban (Wappler és mtsai 2009a) olyan viselkedés-farmakológiai 

tesztet adaptáltunk mongóliai ugróegerekre, amelyeket korábban patkányokon, és 

egereken alkalmaztak (új tárgy felismerés és hole board teszt). Eredményeink szerint az 

új tárgy felismerés, és a hole-board térbeli tanulás teszt jól illeszkedik a gerbilek 

funkcionális vizsgálatához, az állatok kellően aktívak voltak, és könyen megértették a 

„feladatukat”. Munkáimban különböző korcsoportú állatokat vizsgáltam, mert a későbbi 

kísrletekhez elenedhetetlen volt tudni, hogy mennyire megbízhatóak ezek a tesztek, 

tehát életkor függőek-e ezek a vizsgálati eredményeink. Az általam vizsgált 4, 9 és 18 

hónapos gerbilek mindannyian teljesítették a vizsgálhatóság feltételeit az összes 

általunk alkalmazott tesztben, úgy, mint: az open field-ben végzett explorációban, a 

spontán alternációban, az új tárgy felismerésben és a hole-board tesztben. Bár idősebb 

korban enyhe csökkenést figyeltünk meg az aktivitásban és az explorációban, ami a 

figyelmet (az alternációnál vagy a tárgy felismerésnél) vagy a kognitív funkciókat 

(térbeli tanulás) nem érintette az általunk használt időintervallumok esetében. A véletlen 

szintet is mindegyik korcsoportban elérték az állatok. Ezek az eredmények 

alátámasztják azt a korábbi megfigyelést, hogy a mongóliai ugróegerek stabil 

viselkedéssel jellemezhetők az életük során (Cheal és Foley 1985).  

 Egerekben (Chen és mtsai 2004), és patkányokban (De Lima és mtsai 2005) 

korábban már leírták, hogy életkorral valamelyest csökken az aktivitásuk, ami a mi 

vizsgálatunk alapján úgyszintén megfigyelhető volt. Irodalmi adat a gerbilek 

tárgyfelismerésére vonatkozóan csak nagyon rövid (5 perc) (Faure és mtsai 2006) 

időeltolódással történt, illetve tárggyal helyfelismerést vizsgálatak 24 órás késleltetéssel 

(Lorrio és mtsai 2007); mindkét esetben jó eredménnyel különböztették meg az 

ugróegerek a tárgyakat ezekben a közleméyekben.  

 A térbeli tanulást gerbilekben korábban a vizes közegben végzett Morris 

tesztben mérték, ami az állatok sivatagi létformájától merőben eltér, így 

stressztényezőként, vagyis nem-specifikus faktorként jelenzkezik a mérés során. A 

másik, korábban már használt tesztben, többkarú útvesztőben (radial arm maze) viszont 
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valójában nem tudunk térbeli tanulást mérni, mivel a választás lehetősége pusztán 

egydimenziós (Schwartz és mtsai 1998). Az általunk használt hole-board tesztben a 

kontroll állatok jól teljesítettek, könnyedén megtanulták a „feladatot”, és megtalálták az 

ételt, a vizsgálat nem okozott stresszt, és valódi térbeli tanulást tanulmányozhattunk. A 

munkamemóriában azonban egy kismértékű romlást figyeltünk meg a 9 hónapos 

állatoknál, ami a 18 hónapos állatokra már megint csak nem volt jellemző. A referencia 

memóriában hasonlót nem figyeltünk meg. Ezek a megfigyelések összhangban vannak 

azzal, hogy radial arm maze-t használva a gerbilek munkamemóriája romlott 3 és 24 

hónapos kor között, de a referencia memória nem változott (Schwartz és mtsai 1998). 

 Így tehát elmondhatjuk, hogy az általunk vizsgált életkorokban a gerbilek stabil 

viselkedést mutatnak, és bár 18 hónapos korra kissé csökken az aktivitásuk, az összes 

tesztben jól mérhetően teljesítenek: a mérhető exploráció az open fieldben, a mérhető 

alternáció, és a mérhető memóriafunkció reprodukálható, és jó eredményű volt. 

 

5.2. Az agyi ischaemia hatása a viselkedésre, szövettani validálás 
 

 Kísérletünkben 10 perces globális agyi ischaemiát követően jelentős mértékben 

megnőtt az elhalt sejtek száma a hippocamusban (CA1 és CA2), amit TUNEL-caspase-

3 festéssel validáltunk (Wappler és mtsai 2009a). Ezekhez a vizsgálatokhoz hím, 9 

hónapos állatokat használtunk, amelyeknek egy másik csoportjával 

viselkedésvizsgálatokat végeztünk. A legszembetűnőbb változás a jelentősen megnőtt 

lokomotor aktivitás volt az ischaemiás állatokban, ami csökkent figyelemmel és 

explorációval társult. A megnövekedett aktivitást az open field arénában leginkább a 

külső körben való járkálás, rohangálás jelentette. A CA1 sérülést követően 

aktivitásnövekedést már korábban is leírtak (Katsuta és mtsai 2003). Wang és Corbett, 

illetve Katsuta és munkatársai szerint ez abból adódik, hogy az állat elveszíti azt a 

képességét, hogy az új tárgyat, vagy közeget észlelje, illetve tesztelje, mert a 

hippocampus nem képes az adatokat megfelelően feldolgozni, így az állat nem képes 

habituálódni környezetéhez (Katsuta és mtsai 2003, Wang és Corbett 1990). A spontán 

alternáció is jelentősen romlott a kísérleteinkben, amit már korábban mások is 
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használtak ennél a fajnál az ischaemia mértékének funkcionális vizsgálatára (Gyertyán 

és mtsai 1999). 

Az eredményeink szerint a gerbileknek agyi ischaemia hatására csökkent a 

hosszú távú memóriája 90 perces időintervallumot alkalmazva, illetve a tárgy 

felismerési képessége. Ezek az állatok lényegében ugyanannyiszor látogatták az 

„ismerős” tárgyat, mint az újat, a véletlen szint környékén volt a diszkriminációs 

indexük. Hasonló eredményeket kaptak Faure és munkatársai 5 perces időintervallumot, 

és egy oldali carotis lekötést alkalmazva (Faure és mtsai 2006). Excitotoxikus eredetű 

hippocampus sérülést követően más fajon Baker és Kim (Baker és Kim 2002) azonban 

azt írták korábban, hogy a tárgyfelismerés rövid időintervallumokat használva nem 

sérült, csak a hosszú távú memória, tehát hosszabb időintervallum esetében. 

A térbeli tanulás esetében azt találtuk, hogy mind a rövidtávú, mind a hosszú 

távú memória sérült a hole-board tesztben. Water maze tesztben korábban már leírtak 

hasonlóakat ebben a fajban (Guiliani és mtsai 2006), ahol a tesztet az ischaemiát követő 

4-67. napon végezték; tehát jóval időigényesebb volt, mint a mi tesztünk. Radial arm 

maze tesztben is azt találták, hogy 5 perces carotis lekötést követően mindkét 

memóriatípus romlott (Schwartz és mtsai 1998). Bizonyos szerzők ezt a CA1 régió 

sérüléséhez kötik (Ordy és mtsai 1998). Összességében tehát elmondhatjuk, hogy az 

általunk használt teszt hasonló eredményeket produkál, viszont könnyebben 

kivitelezhető és könnyebben kiértékelhető, mint az említett másik két teszt. 

 

5.3. Egyszeri, nagy dózisú ösztrogén hatása globális agyi ischaemiában 
különböző korú gerbilben: viselkedésvizsgálatok, szövettan, 
hatásmechanizmus 
 

 Különböző korú (4, 9 és 18 hónapos) ovariektomizált nőstény gerbileken végzett 

kísérleteinkben szövettani és viselkedésvizsgálatokat végeztünk kontroll, ischaemiás és 

ischaemiás-ösztrogén kezelt csoportokban (Wappler és mtsai 2010). Eredményeink 

szerint a 10 perces agyi ischaemia jelentős mértékű sejtpusztulást idézett elő minden 

életkorban az állatokban. Nagymértékű teljesítményromlást figyeltünk meg a 
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funkcionális vizsgálatokban – a korábban hímeken végzett vizsgálatainkhoz hasonlóan. 

Bár a szövettanban nem volt jelentős életkor-függés, a viselkedésvizsgálatban a legtöbb 

esetben a legidősebb, vagy a középkorú állatok voltak vulnerábilisabbak agyi 

ischaemiára. A spontán alternációban, és az új tárgy felismerésben a 9 hónapos 

korcsoportban már jelentős romlás volt megfigyelhető az ischaemiás csoportok között, 

ami a 18 hónapos állatoknál már nem romlott tovább. A térbeli tanulás vizsgálatához 

használt hole board tesztben az életkor növekedtével rosszabb teljesítmény volt 

megfigyelhető az ischaemia hatására a rövidtávú memóriában, és a jutalmak 

megtalálásához szükséges időben; a referencia memóriára ez a romlás azonban nem volt 

jellemző, ott nem volt jelentős korfüggés. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a 

memória feldolgozás érzékeny agyi ischaemiára a rágcsálókban, ami az életkorral 

fokozódik. A hosszú távú memória azonban egy stabilabb paramétere az állatoknak, az 

életkorral nem változik a funkcióromlás mértéke nagyobb a kompenzáció lehetősége 

más agyterületekről ilyen összetett funkciónál). Hasonló eredményeket egy korábbi 

vizsgálatban már leírtak idős ugróegerekkel kapcsolatban, ahol a hosszútávú 

memóriában korral nem volt rosszabb az állatok teljesítménye (Schwartz és mtsai 

1998). Az, hogy a hippocampus-függő memóriavizsgálatok eredményei között 

különbségek vannak, nem meglepő, hiszen a végső feldolgozásban egyéb agyterületek 

is, mint például a thalamus, a peririnális cortex, a mediális prefrontális cortex, a basalis 

ganglionok stb. is részt vesznek számos különböző típusú (kolinerg, glutaminerg, 

dopaminerg, szerotoninerg) szinapszisok révén (Dere és mtsai 2007, Paul és mtsai 

2009). Ezek a struktúrák különböző mértékben érzékenyek az agyi ischaemiára, és a kor 

előrehaladtával ez az érzékenység még színesebb képet mutathat (Crivello és mtsai 

2007). 

 A vizsgálatainkban használt, korábban már leírt (Chen és mtsai 1998) módon 

alkalmazott egyszeri, nagy dózisú ösztradiol előkezelés mindegyik korcsoportban 

megelőzte az agyi ischaemia hatását, ami mind szövettani szinten (lényegében teljesen 

épen maradt sejtek), mind funkcionális kimeneteli szinten igaz volt. Az ösztrogén 

előkezelés hatására megszűnt az állatok hyperaktivitása, spontán alternációban és új 

tárgy felismerésben is a kontrollokhoz hasonlóan teljesítettek. Ugyanez mondható el a 

térbeli tanulásról is. Bár mindegyik csoportban hasonló irányú elváltozások voltak, 

bizonyos méréseknél korfüggő változásokat is regisztráltunk. A spontán alternáció 
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vizsgálatánál, kevésbé markánsan az új tárgy felismerésekor, valamint a térbeli tanulás 

folyamán az összes idő esetében a legerősebb pozitív hatás kezelés hatására a 9 hónapos 

állatoknál volt megfigyelhető. Ezek az eredmények arra engednek következtetni, hogy 

ez az a korcsoport, amelynek az agyi funkcióihoz a leginkább szükség van az 

ösztrogénre ovariektómát követően. Bár nincs adat arra vonatkozóan, hogy a 

gerbileknek mikor szűnik meg az ovariális hormontermelése, és a mi vizsgálatainkban 

nem mértünk szérum ösztrogén szintet, a magas ösztrogén érzékenység feltehetően a 

csökkent vagy változó ösztrogéntermelésre utal ebben az életkorban az intakt állatok 

esetében, és ez az ösztrogén túlérzékenység a klímax során kompenzáló 

mechanizmusként jelenhet meg az állatokban. 

 Röviden tehát elmondhatjuk, hogy a középkorú és idős nőstény állatainkban 

rosszabb funkcionális következményei voltak a fokális ischaemiának az összes elvégzett 

tesztben, kivéve a referencia memóriában a hole-board térbeli tanulás során. Egyszeri, 

nagy dózisú ösztrogénkezelés azonban a megfigyelt elváltozásokat minden esetben 

kivédte kortól függetlenül, bár néhány esetben nagyobb effektivitása volt a középkorú 

állatok esetében. 

Az általunk használt modellben az ösztrogén hatásmechanizmusát fiatal OVX 

nőstényeken tanulmányoztuk 4 nappal a globális agyi ishaemia műtétet követően. 

Vizsgálatainkban azt találtuk, hogy az ösztrogén terápia hatására jelentősen megnőtt az 

anti-apoptotikus bcl-XL expressziója, míg a pro-apoptotikus bax gén expressziója nem 

változott. Így a sejtek túlélésének jelzéséül szolgáló bcl-XL/bax arány nagymértékben 

nőtt, ami okozhatja a sejtek nagyobb arányú túlélését. Ezen kívül az ösztradiol kezelés 

hatására megnőtt néhány, az agyi plaszticitásban fontos gén, a szinapszin-I és a nesztin 

expressziója (ez utóbbi szignifikáns).  Az ösztrogén-kezelés nem növelte meg a GAP-43 

expresszióját jobban, mint maga az agyi ischaemia, de a kontrollhoz képest mindkét 

csoportban fokozott volt a kifejeződése ennek a génnek. Adataink arra engednek 

következtetni, hogy az ösztrogén az általunk vizsgált modellben mind az apoptózis 

gátlása, mind az agyi plaszticitás fokozása révén szerepet játszik a citoprotekcióban, és 

a cerebroprotekcióban. 
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6. Következtetések 
 

A kérdéseinkre a következő válaszokat kaptuk a kísérleteink alapján: 

• Vizsgálatainkból arra következtettünk, hogy a mongóliai ugróegerekre jól 

standardizálhatóak, illetve adaptálhatóak, és megbízhatóak voltak a következő 

viselkedésvizsgálatok: open field, spotnán alternáció, új tárgy felismerés, hole- 

board térbeli tanulás. Az intakt állatok mindegyik vizsgálatban kellően 

figyelmesek és aktívak voltak, és teljesítették a minimum feltételeket. 

 
• A különböző korú állatok vizsgálatakor megfigyeltük, hogy bizonyos 

értékekben, mint például az aktiviásban egyes tesztekben a 18 hónapos 

állatoknál, illetve a rövidtávú memóriában a hole-board tesztben 9 hónapos 

korban egy kismértékű csökkenés figyelhető meg. Ez azonban nem jelentette az 

egyik esetben sem, hogy a teszt nem lenne használható; mindig az elvárt szinten 

teljesítettek az állatok. Így elmondhatjuk, hogy a gerbilek stabilak az általunk 

vizsgált 4 és 18 hónapos kor között. 

 
• 10 perces agyi ischaemia hatására, amikor nagymértékű sejtpusztulást találtunk a 

hippocampusban, jelentősen megváltoztak az állatok viselkedési paraméterei. 

Hyperaktívabbak és figyelmetlenek lettek, romlott mind a hosszú távú, mind a 

rövidtávú memóriájuk az összes általunk vizsgált tesztben. Ezek alapján 

elmondhatjuk, hogy ezek a tesztek alkalmasak az agyi ischaemia és különböző 

terápiák hatásosságának funkcionális vizsgálatára. 

 
• A korábban leírt, egyszeri, nagy dózisú 17-βösztradiol előkezelés 4, 9 és 18 

hónapos életkorban kivédte a sejtpusztulást. Az állatok teljesítménye a 

funkcionális tesztekben is a kontrollhoz hasonló eredményt nyújtott annak 

ellenére, hogy az életkor általában fokozta az ischemia káros hatását a 

viselkedésre. Ebből arra lehet következtetnünk, hogy az idős agyra is képes 
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protektív módon hatni az ösztrogén, és az idős agy is képes megőrizni a sejtek 

épségét globális agyi ischaemiát követően. 

 
 

• Az ösztrogénkezelés mechanizmusát vizsgálva a modellünkben azt találtuk, 

hogy az jelentősen megnöveli az anti-apoptotikus bcl-XL gén expresszióját, míg 

a pro-apoptotikus bax szintjét nem változtatja meg a poszt operatív 4. napon. 

Ezen kívül a kezelés hatására megnőtt az agyi plaszticitásban fontos szinapszin-I 

és a nesztin génexpressziója (ez utóbbi szignifikáns). A GAP-43 kifejeződése a 

kezelés hatására nem változott az ischaemiás csoporthoz képest, de magára az 

ischaemiára jelentősen megnőtt. Mindezekből arra következtetünk, hogy az 

egyszeri, nagy dózisú ösztrogén előkezelés többek között az apoptózis gátlásán, 

és az agyi plaszticitás fokozásán keresztül fejti ki protektív hatását. 
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7. Összefoglalás 
 

 Az agyi ischaemia leggyakrabban az idősebb korosztályt érinti, mégis 

viszonyleg kevés ilyen jellegű kísérletes eredményt publikáltak idős állatokon. Idősebb 

korban az agyban bekövetkező változások miatt a stroke kimenetele és a terápia 

hatékonysága is rosszabb prognózisú lehet, mint fiatalokban. Jelen disszertációmban az 

egyszeri, nagy dózisú (4 mg/ttkg ip.) ösztradiol előkezelés hatását vizsgáltam különböző 

életkorokban (4, 9, és 18 hónapos) 10 perces tranziens, globális agyi ischaemiát 

követően ovariektomizált nőstény ugróegereken. A funkcionális kimeneten kívül 

TUNEL-kaszpáz-3 festéssel vizsgáltuk a hippocampalis sejtkárosodást. A 

viselkedésvizsgálatok kivitelezéséhez először azonban ezeket a más fajokban ismert 

vizsgálatokból adaptálni kellett gerbilre (open field, Y-maze, új tárgy felismerés, hole-

board teszt), amihez hím állatokat használtunk. A kísérleteinkben használt ösztrogén-

kezelés hatásmechanizmusának vizsgálatához az apoptózisban (bcl-XL, bax) és az agyi 

plaszticitásban (GAP-43, szinapszin-I, nesztin) szerepet játszó néhány gén expresszióját 

mértük.  Az eredményeink a következők: 1. Az open-field tesztet, az Y-maze-t, az új 

tárgy felismerést és a hole-board térbeli tanulás tesztet sikeresen adaptáltuk a mongóliai 

ugróegérre, ahol 4 és 18 hónap között stabil viselkedést figyeltünk meg, és az 

alkalmazott 10 perces agyi ischaemia mindegyik tesztben jelentős változást hozott létre. 

2. Nőstény állatokban az agyi ischaemia mindegyik korcsoportban jelentős 

sejtpusztulást okozott nőstényekben korkülönbség nélkül. A memóriatesztekben az idős 

állatok rosszabbul teljesítettek, mint a fiatalok – kivéve a referencia memóriát a hole-

board tesztben. Az ösztrogénkezelés mindegyik, az általunk vizsgált életkorban 

hatásosan kivédte az agyi ischaemiát, így az összes viselkedésvizsgálatban és a 

szövettani vizsgálaton a kontrollhoz hasonló eredményeket kaptunk. 3. Az ösztrogén-

kezelés hatására megnőtt az anti-apoptotikus bcl-XL, és az agyi plaszticitásban fontos 

szerepet játszó szinapszin-I és nesztin gén espressziója. 4. Összefoglalva elmondhatjuk, 

hogy: számos hippocampus függő memóriavizsgálat jól használható gerbilen; az 

egyszeri, nagy dózisú ösztrogén idősebb korban is hatásos, és hatásában szerepet játszik 

az apoptózis gátlása, illetve az agyi plaszticitás fokozása. 
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8. Summary 
 

With increasing age comes an increased risk for cerebral ischemia; however in basic 

research mainly young animals are used. During aging the brain undergoes several 

structural and functional changes, and reacts differently to ischemic brain injury 

compared to the young brain. Although much is known about the protective effect of 

acute estrogen therapy in cerebral ischemia, relatively little is known about its effect on 

functional outcome at different ages. In our work we investigated whether a high, 

single-dose (4 mg/kg b.w. ip.) of estradiol pre-treatment would be neuroprotective at 

different ages (4-, 9- and 18 month old) ovariectomised female gerbils following 10 min 

global brain ischemia. Hippocampal demage was studied in behavioral tests and 

histology, where TUNEL-caspese-3 cells were counted to assess cell death. To 

investigate the gerbils’ behavior first we had to adopt some test, such as open field, Y-

maze, novel object recognition and hole-board spatial learning test for which we used 

male animals. In addition in our estrogen treatment protocol we measured the 

expression of some genes involved in apoptosis (bcl-XL, bax) and in cerebral plasticity 

(GAP-43, synapsin-I, nestin) to investigate their role in neuroprotection.  Our results are 

the followings: 1. We adopted succesfully the open field test, the Y-maze test, the novel 

object recognition test and the hole-board task to mongolian gerbils. The animals had 

stable behavior between 4 and 18 month of age. Brain ischemia resulted in worst 

functional outcome in every test. 2. Following cerebral ischemia increased number of 

demaged cells was detected in the female gerbils with no age effect. In behavioral tests, 

however, older gerbils had worst functional outcome – except reference memory in the 

hole-board test. Estrogen treatment preserved hippocampal cells and the ameliorated the 

functional outcome at all ages. 3. Due to estrogen therapy, expression of the anti-

apoptotic bcl-XL and the cerebral plasticity marker synapsin-I and nestin expression 

increased. We can conclude: some of hippocamus-dependent memory tests are reliable 

in gerbils; a high, single dose of estradiol is effective at different ages, it has anti-

apoptitic effect and increases cerebral plasticity. 
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