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1. BEVEZETÉS 

 Az agyi keringés zavara miatt kialakuló energiakrízis a 

leggyakoribb oka jelenleg a maradandó tüneteket okozó, az 

életminőséget rontó vagy halálhoz vezető agyi károsodásoknak. Bár 

a betegség az idősekben jóval nagyobb eséllyel alakul ki, az 

alapkísérletes eredmények leginkább fiatal állatokon végzett 

kísérleteken történnek. Idősebb korra az agyban jelentős strukturális, 

és funkcionális változások mennek végbe, így agyi ischaemiára is 

különbözőképpen reagál az idős szervezet, mint fiatal korban. Egy 

fiatalabb állatban vizsgált neuroprotektív szer hatásosságát így idős 

állatokban is érdemes tesztelni, főleg ha a hatásmechanizmust 

ismerve felmerül, hogy az életkorral bekövetkező változások 

jelentősen befolyásolhatják a szer hatásosságát. Az ösztrogén terápia 

esetében az életkorral bekövetkező megváltozott ösztrogén receptor 

expresszió miatt a szer hatásossága agyi történést követően így 

idősebb korban is vizsgálandó. A hatásmechanizmus vizsgálatán 

kívül azonban a funkcionális tesztek is kiemelkedően fontosak, 

hiszen sokkal többet mondanak egy szer hatásosságáról, mint 

bármilyen egyéb paraméter. 

 Az ösztrogén cerebroprotektív hatása jól ismert agyi 

ischaemiát követően, funkcionális kimenetelt kevesen vizsgáltak 

idős korban, főleg akut kezelést követően. Az akut ösztrogén-kezelés 

hatásosságának vizsgálatára egyébként is kevés adat van agyi 

történésben, korfüggő hatást pedig korábban nem vizsgáltak. 

Kísérletes eredmények szerint fiatal állatokban az ösztrogén 

csökkenti az elhalt terület nagyságát, a vér-agy- gát sérülést,  
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csökkenti az excitotoxicitást, növeli az agyi véráramlást, és növeli 

egyes anti-apoptotikus mediátorok, úgy, mint a bcl-2, expresszióját 

agyi ischaemiát követően. Bár az adatok nagy része krónikus 

terápiára vonatkozik, kevesebb számban akut ösztrogén-kezelésre is 

vannak hasonló adatok, amik inkább modellezik a stroke terápiáját, 

mint a menopauzával kapcsolatos krónikus ösztrogén-kezelés 

hatásosságának vizsgálatát. 

 Az akut ösztrogén-kezelés hatásának vizsgálata az 

apoptózist befolyásoló génekre alapvető fontosságú a szer a szer 

protektív hatásának megértésében. Az anti-apoptotikus bcl-XL, vagy 

a pro-apoptotikus bax expresszióját korábban azonban nem 

vizsgálták hasonló modellben. 

 Az ösztrogénszármazékok egy jól ismert hatása a 

szinaptikus denzitás fokozása az intakt agyban, agyi ischaemiát 

követő akut ösztrogén-kezelés hatásárát az agyi plaszticitásra 

korábban még nem írták le. 

2.  CÉLKITŰZÉSEK 

A célkitűzéseim a következők voltak: 

• Standardizálni bizonyos viselkedésvizsgálatokat mongóliai 

ugróegérre, amiket korábban más fajban már használtak 

(open field, Y-maze, új tárgy felismerés, hole-board térbeli 

tanulás). 

• Vizsgálni az említett vizsgálatok megbízhatóságát 

különböző életkorban. 
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• Standardizálni a vizsgálatokat 10 perces globális agyi 

ischaemiát követően gerbilekben. 

• Meghatározni az egyszeri, nagy dózisú ösztrogén-előkezelés 

hatását a gerbilek funkcionális kimenetelére. 

• Összehasonlítani az agyi ischaemia, és az egyszeri, nagy 

dózisú ösztrogén-előkezelés hatását fiatal, középkorú, és 

idős gerbilek funkcionális kimenetelére, és szövettani 

elváltozásaira (hippocampalis sejtpusztulás). 

• Vizsgálni az egyszeri, nagy dózisú ösztrogén-előkezelés 

hatását egyes, az apoptózisban (bcl-XL, bax), és az agyi 

plaszticitásban (synapsin-I, GAP-43 / growth-associated 

protein 43/, nestin) fontos szerepet játszó génnek az 

expresszióját. 

3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 Munkám során mongóliai ugróegereket (Meriones 

unguiculatus) használtam az összes kísérlethez. Az intakt állatok 

viselkedését 4, 9, és 18 hónapos (n=10 mindegyik csoportban), az 

agyi ischaemia hatását 9 hónapos (n=10 mindegyik csoportban) hím 

gerbileken vizsgáltam. Ez utóbbihoz kontrollként álműtött állatokat 

használtunk. A hippocampus-sérülést TUNEL-kaszpáz-3 festéssel 

verifikáltuk a sérülést követő 4. napon (n=5 mindegyik csoportban). 

 Az egyszeri, nagy dózisú ösztrogén-előkezelés hatásának 

vizsgálatához agyi ischaemiában 4, 9, és 18 hónapos ovariektomizált 

nőstény gerbileket használtam. A viselkedésvizsgálatokon kívül 

(n=10 mindegyik csoportban) szövettani analízis (n=5 mindegyik 
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csoportban) is történt mindegyik korcsoportban az álműtött, 

ischaemiás, és az ischaemia+ ösztrogén-kezelésen átesett 

ugróegereken. 

 Az apoptotikus, és agyi plaszticitás gének expressziójában 

bekövetkező változásokat agyi ischaemia, és ösztrogén-előkezelést 

követően 4 hónapos ovariektomizált gerbileken (n=5 mindegyik 

csoportban) vizsgáltam hippocampalis mintákon real-time PCR 

metodikával. 

 A viselkedésvizsgálatok a műtétet követő 7. napon 

kezdődtek, a szövettan, és a génexpressziós mérés a poszt operatív 4. 

napon történt. 

3.1. Viselkedésvizsgálatok 

 Az ugróegerek exploratív aktivitását, és habituációját az 

open field tesztben vizsgáltam, ahol a horizontális, és vertikális 

aktivitást, és a tisztálkodást regisztráltam 3 percen keresztül. Az Y-

maze-ben az állatok rövidtávú memóriáját teszteltem, ahol a három 

karban végzett alternálást számoltam a 3 perces teszt-idő alatt. 

Alternálásnak számítottam, ha a gerbil egy olyan karba lépett be, ami 

az előző kettőtől különbözött. Az új tárgy felismerés tesztben a 

gerbilek hosszú távú memóriájáról kaptam információt. Ebben a 

mérésben először két egyforma tárgyat vizsgálhatott az állat 5 percig 

az open field arénában, amit ismerőssé váltak a számára. 90 perc 

elteltével, a második társításban az egyik ismerős tárgyat egy 

számára ismeretlen tárgyra cseréltem, és megfigyeltem, hogy 

különbséget tud-e tenni közöttük. A térbeli tanulást a hole-board 
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tesztben vizsgáltam, ahol 16 lyuk (4x4-es elrendezésben) volt a 

tesztdoboz padlózatán 4 jutalommal (étel), amit a gerbileknek meg 

kellet találniuk. A vizsgálatban mértem az összes jutalom 

megtalálásához szükséges időt, és kiszámoltam a rövidtávú-, és 

hosszú távú memóriára jellemző paramétereket. A tesztelés 3 napig 

tartott, és naponta 3 mérést végeztem. 

3.2. Műtét 

 Az állatokat halothan-al, és O2/N2O keverékkel altattam az 

összes műtéthez. A globális agyi ichaemiát kétoldali arteria carotis 

communis elzárással hoztam létre (10 perc), amihez atraumatikus 

miroaneurizma klippet használtam (Codman, Johnson and Johnson, 

Le Loche, Svájc). Az álműtét során ugyanúgy jártunk el, mint az 

ischaemia indukciókor a carotis lekötését leszámítva. A nőstény 

gebileket használó kísérletekhez a kétoldali ovariektómia az 

ischaemia műtét előtt 3 héttel történt laterális abdominális 

metszésből. Az akut ösztrogén-kezelés során 4mg/ttkg 17β-

ösztradiolt (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA) adtam 

intraperitoneálisan 30 perccel a műtét előtt. 

3.3. Szövettan 

 Négy nappal az agyi ischaemiát vagy álműtétet követően az 

állatokat túlaltattam, és az agyukat szövettani feldolgozás céljából 

kivettem. A hippocampus-károsodást parffinba ágyazott anyagon 

vizsgáltam, ahol a sejtelhalást TUNEL-kaszpáz-3 kettős festéssel 

jeleztem (TUNEL reaction mixture, In Situ Cell Death Detection Kit, 
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Roche, Németország, és anti-caspase-3 antibody, RnD systems, 

Némeország Alexa 568-al, Molecular Probes, USA). A metszetek 10 

μm vastagok voltak, és egy agyból 3 párhuzamos szeletet értékeltem 

ki a dorsalis hippocampus CA1, és CA2-3 régióban. A TUNEL-

pozitív sejteket nekrotikusnak, a TUNEL-kaszpáz-3 kettősen pozitív 

sejteket apoptotikusnak számoltam. Ezekhez a vizsgáatokhoz lézer 

konfokális mikroszkópot (Bio-Rad MRC 1024 konfokális rendszer, 

Bio-Rad Corp., Hertfordshire, Anglia egy Nikon Optiphot invert 

mikroszkópon, Donsanto Corp., Nattick, Massachusetts), és egy 

image analyzer software-t (Image J 1.37 software, NIH, USA) 

használtam. 

3.4. RNS izolálás és real-time PCR 

 A teljes sejt mRNS-t izoláltuk a hippocamusból az 

ischaemia, vagy álműtét után 4. nappal. A bcl-XL, a bax, a GAP-42, 

a szinapszin-I, és a nesztin gének mennyiségét mértük kvantitatív 

real-time RT-PCR, és TaqMan® génexpressziós assey (Applied 

Biosystem) segítségével. A gén expresszió mértékének kvantifikálást 

ddCT módszerrel határoztuk meg. 

3.5. Statisztika 

 A viselkedésvizsgálatok eredményeit egy-, vagy kétirányú 

ANOVA-val, vagy kétfaktoros ANOVA-val értékeltem ki az 

adathalmaz tulajdonságai szerint választva a módszert, amit Tukey 

post hoc teszt követett. Két csoport esetén (ischaemia, és  álműtét 
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hím gerbilek esetében) student’s t tesztet, Kruskal-Wallis rank sum 

tesztet (Dunn teszttel) választottam a kiértékeléshez. 

 Szövettani analízishez: két csoport esetén student’s t tesztet, 

több csoport esetén egy irányú ANOVA-t használtam Tukey post 

hoc teszttel. 

 A génexpressziós változásokat egyirányú ANOVA-val 

értékeltem ki. 

 Statisztikailag szignifikánsnak a p<0,05-t tekintettem. 

 

4. EREDMÉNYEK 

• A következő viselkedésvizsgálatokat sikerült gerbilhez 

adaptálni: open field exploráció, alternálás az Y-maze-ban, 

új tárgy felismerés, és hole-board térbeli tanulás. Az állatok 

megfelelően aktívak, és érdeklődőek voltak az összes 

tesztben. A memóriájuk könnyen vizsgálható volt ezekben a 

tesztekben, és hamar rájöttek a ’feladatukra’ a térbeli 

tanulás tesztben. 

• A gerbilek stabil viselkedést mutattak 4, és 18 hónapos kor 

között. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy ez a faj ebben az 

életperiódusban jól vizsgálható. 

• 10 perces globális agyi ischaemia hatására az összes 

tesztben jelentős rosszabbodást figyeltünk meg. Az open 

field tesztben az állatok aktívabbak voltak (főleg az aréna 

külső körében), de a környezetüket kevésbé explorálták, 

mint az álműtött gerbilek (az aktivitásuk leginkább a 
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rohangálásból állt). A rövidtávú memóriájukat is jelentősen 

rontotta az agyi történés, így jelentősen kevesebbet 

alternáltak az Y-maze-ben. Az ischaemiás állatok 

lényegében nem emlékeztek, hogy melyik karból jöttek 

éppen ki. Az új tárgy felismerésben a második vizsgálati 

részben (90 perces időkülönbség, hosszú távú memória) az 

ischaemiás gerbilek nem tudtak különbséget tenni az 

’ismerős’, és az új tárgy között. A hole-board tesztben 

minden mért, és számolt paraméter rosszabb volt a sérült 

állatokban, így a jutalom megtalálásához kellő idő, a 

rövidtávú, és a hosszú távú memória is jelentősen rosszabb 

volt az álműtött állatokhoz képest. 

• Az egyszeri, nagy dózisú ösztrogén-előkezelés minden 

viselkedéstesztben javította a paramétereket. Az ösztrogén-

kezelt állatok az álműtött kontroll gerbilekhez hasonló 

viselkedést mutattak. Ezt a változást a hippocampus-

sérülést csökkenése kísérte (mind TUNEL-pozitív 

nekrotikus sejtek, mind TUNEL-kaszpáz-3 kettősen festett 

apoptotikus sejtek száma jelentősen csökkent). 

• A sejtszám változásban jelentős korfüggést nem 

tapasztaltunk. A viselkedéstesztekben azonban igen. A 

középkorú, és az öreg állatokban a memóriafunkció zavara 

jelentősebb volt, mint a fiatal állatokban. Az Y-maze, és az 

új tárgy felismerés tesztben a középkorú állatok 

teljesítménye volt a legrosszabb. A hole-board tesztben (a 

jutalmak megtalálásához szükséges időt, és a rövidtávú 

8 
 



memóriát nézve) a legidősebb gerbilek eredményei voltak a 

legrosszabbak. Csupán a hole-boardban számolt hosszú 

távú memória értékek nem voltak rosszabbak az idősebb 

állatokban. Ösztrogén-terápia hatására mindegyik 

korcsoportban szignifikáns javulás volt elérhető az összes 

tesztben, korfüggést nem találtunk a kezelés hatására. 

• Az anti-apoptotikus bcl-XL, és az agyi plaszticitási marker 

szinapszin-I, és nesztin expressziója jelentősen megnőtt 

akut ösztrogén-előkezelés hatására. A bax, és a GAP-43 

expressziója azonban nem változott jelentősen a kezelés 

hatására az ischaemiás állatokhoz viszonyítva. 

5. KÖVETKEZTETÉSEK 

A kísérleteink eredményei alapján azt mondhatom, hogy a 

hippocampus-függő memóriatesztek (Y-maze, új tárgy felismerés, 

hole-board teszt) megbízhatóan használhatók mongóliai 

ugróegerekben, még 18 hónapos korban is. Ezen kívül 

megfigyeltem, hogy az egyszeri, nagy dózisú ösztrogén-előkezelés 

hatásosan javította több korcsoportban (4, 9, és 18 hónapos 

állatokban) a 10 perces globális agyi ischaemia kimenetelét, és 

jelentősen csökkentette a hippocampus-sérülést. A kezelés hatására 

jelentősen megnőtt bizonyos anti-apoptotikus, és agyi plaszticitást 

fokozó gének expressziója, amik jelentős szerepet játszhatnak a 

citoprotekcióban, és a cerebroprotekcióban. 
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