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I. BEVEZETÉS 

 
 Az idegrendszeri károsodást modellezı állatkísérleteket széles körben használják az 

egyes klinikai kórképek etiológiájának, patomechanizmusának és terápiás lehetıségeinek 

vizsgálatára. Az egyes anyagokat a klinikai gyakorlatban csak akkor lehet alkalmazni, ha 

korábban in vivo állatkísérletben is bizonyítják védı hatásukat. Kutatócsoportunk célja a 

hypophysis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) neuroprotektív hatásának széleskörő 

megismerése, ezért hatását különbözı állatkísérletes modellekben vizsgáljuk. Értekezésem a 

fokális cerebrális ischaemia, Parkinson-kór, Huntington-chorea és monosodium glutamát 

okozta retinális degeneráció modellekben elért eredményeket foglalja össze. 

A cerebrovascularis elváltozások következményeképpen kialakuló súlyos kórképek és 

ezek komplikációi képezik fejlett országokban az egyik leggyakoribb halálokot a daganatos és 

a cardiovascularis betegségek mellett. Az ischaemiás károsodás egyik leggyakoribb oka az a. 

cerebri media vagy ágainak elzáródása embolisatio miatt (az összes agyi embólia 82%-a), 

ezért a kutatások során is az egyik gyakran alkalmazott fokális ischaemia modell, az a. cerebri 

media okklúzió, vagy angol neve alapján mozaikszóval MCAO. Ezen eljárás során az a. 

carotis communis kipreparálása után egy apró nyíláson keresztül vékony filamentumot 

vezetnek az a. cerebri media eredéséig [Longa és mtsai, 1989]. A megfelelıen elvégzett mőtét 

után mind a striatum, mind az azt körülvevı agykéreg idegsejtjei elpusztulnak. Vizsgálataink 

elsı részében arra kerestük a választ, hogy a PACAP csökkenti-e az infarktus nagyságát és 

javítja-e a neurológiai jeleket akkor, ha preventíven az okklúzió elıtt adjuk. Korábbi 

kísérletekben már bebizonyították, hogy a PACAP védı hatást fejt ki globális és tranziens 

fokális ischaemiában [Ohtaki és mtsai, 2003; Reglıdi és mtsai, 2000a,b; Uchida és mtsai, 

1996], ezért mi permanens ischaemiában vizsgáltuk a peptid hatását.  

A neurodegeneratív megbetegedésekre, mint például a Parkinson-kór és a Huntigton-

chorea, egy-egy sejtcsoport progresszív pusztulása jellemzı. A sejtelhalás pontos 

mechanizmusa nem ismert, de szerepet játszanak benne az inflammatorikus hatások, az 

oxidatív stressz és a különbözı toxikus léziók [Martin és Gusella, 1986; Mokrey, 1995; 

Obeso és mtsai, 2000; Roberts és mtsai, 1993]. A legtöbb állatkísérletben különbözı 

excitotoxikus anyagok segítségével roncsolják a betegségben érintett agyterületeket, és így 

különbözı neuropatológiai eltérések és biokémiai változások hozhatók létre [Giordano és 

mtsai, 1990]. A toxinokat alkalmazhatjuk szisztémásan és intracerebrálisan is. A szisztémás 

toxin kezeléssel az agy mindkét féltekéjét érintı szimmetrikus lézió hozható létre, és 

ugyanilyen eredmények érhetık el a kétoldali toxin injectióval is, azonban így 
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kiküszöbölhetıek az esetleges szisztémás hatások. Más kísérletekben azonban az egyoldali 

intracerebrális kezelést részesítik elınyben, ugyanis így csak féloldali károsodás alakul ki. A 

féloldali lézió könnyebbé teszi mind a magatartásbeli eltérések, mind a hisztológiai 

változások vizsgálatát, mivel az ép oldal egyidejőleg kontrollként is alkalmazható. 

Kísérleteink során a Parkinson-kór modellben 6-hydroxidopamin (6-OHDA) segítségével a 

bal oldalon roncsoltuk a substantia nigra dopaminerg sejtjeit, míg a Huntington-chorea 

modellben a bal oldali striatumot károsítottuk lokálisan adott quinolinsav injekcióval. 

A Parkinson-kór ismeretlen eredető progresszív neurodegeneratív megbetegedés, 

melynek hátterében a substantia nigra pars compacta dopamin tartalmú sejtjeinek pusztulása 

áll. A nigrostriatalis rendszer dopamin szintjének csökkenése felelıs a betegséghez 

kapcsolódó különbözı motoros rendellenességekért. A betegség vezetı klinikai tünetei a 

hipokinézis, a rigor és a tremor, késıbbi stádiumban a tartási instabilitás. A jelenleg 

alkalmazott terápia célja a dopamin szint normalizálása, azonban ez nem tudja kivédeni a 

degeneratív folyamatok progresszióját. Jól ismert, hogy a betegség gyakrabban fordul elı az 

idısebb korosztályban, és a betegség progressziója is gyorsabb ebben az életkorban [Bennet 

és mtsai, 1996; Fearnley és Lees, 1991; Gerstenbrand és Ransmayr, 1986]. Az is jól ismert, 

hogy a betegség nagyobb számban érinti a férfiakat, de a betegség progressziójának nemi 

különbségeirıl számos ellentmondásos adat létezik [Cyr és mtsai, 2002; Diamond és mtsai, 

1990]. A legtöbb állatkísérletben, melyben a dopaminerg sejtpusztulás mechanizmusát és az 

esetleges neuroprotektív szerek hatását vizsgálják, fiatal hím állatokat használnak a betegség 

modellezésére, és csak kis százalékában használnak idıs állatokat [Collier és mtsai, 1999; 

Connor és mtsai, 1996; Sortwell és mtsai, 2001]. Az elmúlt években néhányan már 

hangsúlyozták az idıs állatok alkalmazásának jelentıségét a Parkinson-kór preklinikai 

kutatásában, mert a korosodó állatokon végzett kísérletek relevánsabban modellezik az 

embereknél is elsısorban idıs korban jelentkezı betegséget [Date és mtsai, 1990; Lindner és 

mtsai, 1999]. Számos kísérletben vizsgálták az öregedés hatását a dopaminerg rendszer 

mőködésére, több irodalmi adat van arról, hogyan befolyásolja a kor a dopamin szintézisét, 

metabolizmusát, felvételét, receptoriális érzékenységét és a dopaminerg rendszer egyéb 

neurokémiai sajátosságait [Araki és mtsai, 1997; Dluzen és mtsai, 1991; Dobrev és mtsai, 

1995; Friedemann és Gerhardt, 1992; Kametani és mtsai, 1995; Marshall és Rosenstein, 1990; 

Shimizu és Prasad, 1991; Stoessl és mtsai, 1989; Yurek és mtsai, 1998]. Az életkoron kívül 

számos egyéb körülmény is befolyásolja a dopaminerg rendszer érzékenységét különbözı 

károsító hatásokkal szemben, mint pl. nem- és speciesbeli különbségek [Schwarting és 

Huston, 1997; Sedelis és mtsai, 2000; 2001; 2003; Voronina és mtsai, 1990]. Nagyon kevés 
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olyan kutatási eredmény áll rendelkezésünkre, amely az öreg állatok komplex viselkedési 

mintázatát értékeli a dopaminerg rendszer neurotoxikus károsodását követıen, és emellett a 

nıstény állatokra vonatkozóan is csak korlátozott számú adattal rendelkezünk. Vizsgálataink 

második részének célja az öreg és fiatal, hím és nıstény állatok részletes összehasonlító 

magatartási vizsgálata a substantia nigra 6-OHDA lézióját követıen [Deumens és mtsai, 

2002; Mokrey, 1995]. 

Korábbi kísérletekben már bebizonyították, hogy a PACAP kezelés megvédi a 

mesencephalicus sejtkultúrákat a 6-OHDA neurotoxikus hatásával szemben [Takei és mtsai, 

1998], ezért vizsgálataink harmadik szakaszában célul tőztük ki a különbözı dózisú PACAP 

hatásának vizsgálatát 6-OHDA léziót követı neurológiai változásokra, és a substantia 

nigrában és a ventralis tegmentalis areában észlelt morfológiai eltérésekre.  

A Huntington-chorea egy örökletes neurodegeneratív betegség, melyet a choreiform 

mozgások mellett pszichológiai és kognitív zavarok is jellemeznek [Martin, 1984]. 

Állatkísérletekben különbözı toxikus anyagokkal roncsolják a striatumot, és így hozzák létre 

a Huntigton-chorea modellt [Borlongan és mtsai, 1995a,b]. A striatális neuronok károsodása 

számos magatartásbeli eltérést okoz az állatokban. A léziót követıen fokozódik az 

aktivitásuk, csökken a haloperidol indukálta katalepszia mértéke, ezen kívül károsodnak a 

kognitív funkciók is [Giordano és mtsai, 1990]. Nagymértékben sérülnek a memória és a 

tanulási folyamatok, és súlyos deficitek alakulnak ki az önfenntartó mőködésekben, mint pl. a 

táplálkozásban és az ivásban [Tulipan és mtsai, 1988]. A számos neurotoxikus anyag közül a 

quinolinsav lézió az, ami legjobban modellezi a betegséget. Neuropatológiai vizsgálatok 

kimutatták, hogy a Huntington-choreában szenvedı betegek striatumában a közepes mérető 

tüskés neuronok száma nagyobb mértékben csökken a toxikus hatás következtében, mint a 

tüske nélküli sejtek száma. A quinolinsav injectióval is hasonló hisztológiai változást tudunk 

létrehozni a striatumban [Roberts és mtsai, 1993], ezért használtuk a quinolinsav léziót. 

Korábban döntıen kétoldali léziót alkalmaztak különbözı dózisokkal, és a hiperaktivitást 

vizsgálták [Sanberg és mtsai, 1989], vagy a katalepsziás tüneteket detektálták [Giordano és 

mtsai, 1990]. A katalepszia teszt során a dopamin antagonista haloperidol segítségével 

blokkolhatjuk a dopaminerg nigrostriatalis pályákat, így létrehozhatjuk a basalis ganglionok 

sérülése esetén kialakuló rigiditási tüneteket [Field és mtsai, 2000]. Azok az állatok, amelyek 

striatalis sejtjei már károsodnak, nem mutatnak olyan súlyos katalepsziás jeleket, mint a 

normál patkányok, így lehetıséget nyújtanak terápiás szerek hatásának tesztelésére [Giordano 

és mtsai, 1990]. Más esetekben pedig egyoldali léziót követıen hisztológiai vizsgálatokat 

végeztek magatartás vizsgálat nélkül [Beal és mtsai, 1991]. Az egyoldali léziót azért 
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választottuk, mert korábbi kísérleteink során sok tapasztalatot győjtöttünk az aszimmetrikus 

magatartásjelek detektálásában és kiértékelésében. Korábbi kísérletekben kimutatták, hogy a 

PACAP védı hatását fejt ki a neurodegeneratív sejtpusztulásért felelıs folyamatokkal 

szemben (pl.: oxidatív stressz, inflammatorikus folyamatok és különbözı toxikus hatások), 

ezért vizsgálataink negyedik részében a PACAP kezelés hatását Huntington-chorea 

modellben is megvizsgáltuk.  

A leggyakrabban alkalmazott excitotoxikus anyagok közé sorolhatjuk a glutamát 

analógokat. Már régóta ismert, hogy a szisztémás monosodium glutamát (MSG) kezelés 

újszülött patkányokban, és intravitreális kezelés felnıtt patkányokban a retina belsı 

rétegeinek súlyos degenerációjához vezet [Chambille és Serviere, 1993; Rigdon és mtsai, 

1989; Seress és mtsai, 1984; Sisk és mtsai, 1985; van Rijn és mtsai, 1986]. Eddig még nagyon 

kevés kísérletben vizsgáltak neuroprotektív szereket retinális károsodásban, és mivel a 

PACAP védı hatását már több neuronális károsodást modellezı állatkísérletben leírták, 

vizsgálataink ötödik részében a PACAP védı hatását vizsgáltuk MSG kezelés következtében 

kialakuló retinális károsodásban.  

 

II. HYPOPHYSIS ADENILÁT-CIKLÁZ AKTIVÁLÓ POLIPEPTID (PACAP) 

 

A hypophysis adenilát-cikláz aktiváló polipeptidet, vagy angol neve alapján 

mozaikszóval PACAP-ot, 1989-ben izolálták birka hypothalamusból a hypophysisben 

kifejtette adenilát-cikláz aktiváló hatása segítségével [Miyata és mtsai, 1989]. A PACAP tagja 

a szekretin/glukagon/vazoaktív intestinalis polipeptid (VIP) peptidcsaládnak [Arimura, 1998]. 

Szerkezete 67%-ban megegyezik VIP struktúrájával, de adenilát-cikláz aktiváló hatása 1000-

10 000-szer nagyobb a VIP hatásánál. 

A PACAP génje a 18. kromoszómán helyezkedik el és 2681 nukleotidból áll. A 

szervezetben két, biológiailag aktív amidált formában fordul elı, ennek kb. 90%-át a 38 

aminosavból álló PACAP-38, a kisebb részét a 27 aminosavat tartalmazó PACAP-27 teszi ki 

[Arimura és mtsai, 1991]. A peptidek szekvenciája azonos birkában, patkányban és emberben, 

a békában is csak egy aminosaveltérés található [Köves és Vincze, 2001]. A 38 aminosavból 

álló primér molekula egyaránt megtalálható az alacsonyabb rendő gerinces és elıgerinchúros 

állatokban, a struktúrájuk csak 1-4 aminosavban térnek el az emberben található PACAP-tól 

[Arimura, 1998]. Ezen adatok azt bizonyítják, hogy a filogenetikai fejlıdés során szinte 

változatlanul konzerválódott molekula alapvetı élettani funkcióval rendelkezik. 
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A. A PACAP elıfordulása a szervezetben 

 

Megjelenését és funkcióját tekintve, az ún. „brain-gut” (neurointestinalis) peptidek 

közé sorolható, vagyis megtalálható nemcsak a központi és perifériás idegrendszerben, hanem 

más szövetekben is, többek között az endokrin mirigyekben és a gastrointestinalis tractus 

teljes hosszában. A PACAP a központi idegrendszerben legnagyobb mennyiségben a 

hypothalamusban mutathatók ki, de más extrahypothalamikus struktúrában, így az 

agykéregben, a középagyban, a nyúltvelıben, a bazális ganglionokban, a thalamusban, a 

hypophysisben, a septumban, a hippocampusban, az amygdala centrális magjában, a 

cerebellumban is vannak immunhisztokémiával kimutatható PACAP tartalmú sejtek 

[Arimura, 1998; Köves és mtsai, 1990, 1991]. Elhelyezkedésük eltér minden más eddig ismert 

neuropeptid központi idegrendszeri eloszlásától [Palkovits és mtsai, 1995]. A perifériás 

idegrendszerben a spinális ganglionok kis érzıidegsejtjei, valamint a vegetatív prae- és 

postganglionális neuronok tartalmaznak PACAP-ot [Sundler és mtsai, 1996]. 

Mivel kísérleteink során a PACAP hatását retinális degenerációban is vizsgáltuk ezért 

fontos kiemelni, hogy már számos fajban vizsgálták a PACAP eloszlását a retina rétegeiben 

[Józsa és mtsai, 2001; Onali és Olianas, 1994; Seki és mtsai, 2000]. Patkány retinában 

immunhisztokémiai módszerrel kimutatható a PACAP az amakrin és a horizontális sejtekben, 

a belsı rostos rétegben (IPL), a ganglion sejtek rétegében (GCL) és az optikus rostok 

rétegében [Hannibal, 2002; Seki és mtsai, 2000].  

Az agyalapi erekben, az agyszöveten belül kisebb artériákban, valamint a perifériás 

szervek ereinek falában is vannak PACAP-pozitív idegrostok [Köves és mtsai, 1993]. A nem 

idegi struktúrákat tekintve jelentıs koncentrációban mutatható ki a herékben, a 

mellékvesevelı chromaffin-sejtjeiben, a pancreas Langerhans-szigetsejtjeiben, az exokrin-

mirigyekben, de közel az összes szervben (szív, tüdı, máj, vese, nyirokszervek) detektálták 

már, bár ezen szervekben található PACAP nagyrészt az idegelemekbıl származik [Arimura 

és mtsai, 1991; Köves és mtsai, 1993; Köves és Vincze, 2001]. 

 

B. A PACAP in vitro és in vivo neurotrofikus és neuroprotektív hatása 

 

A PACAP felfedezése óta széles körben vizsgálják, és számos kísérletben 

bebizonyították már neurotrofikus és neuroprotektív hatását [Arimura, 1998; Vaudry és mtsai, 

2000a]. In vitro, stimulálja a neuronok növekedését, elısegíti túlélésüket, antiapoptotikus 

hatással rendelkezik, és védi a neuronokat a különbözı neurotoxikus hatásokkal szemben, 
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ezenkívül segíti a neuronok differenciálódását és proliferációját a fejlıdés közben, és segíti 

más trofikus faktorok expresszióját és hatását [Arimura, 1998; Somogyvári-Vígh és Reglıdi, 

2004; Vaudry és mtsai, 2000a; Waschek, 2002]. A PACAP antiinflammatorikus hatását is 

bebizonyították már mind in vivo, mind in vitro kísérletekben [Ganea és Delgado, 2002; 

Delgado és mtsai, 2003; Somogyvári-Vígh és Reglıdi, 2004]. In vivo, a PACAP védi a 

hippocampus CA1 sejtjeit globális ischaemiában [Uchida és mtsai, 1996] és a cholierg 

neuronokat a fornix átmetszése után [Takei és mtsai, 2000]. A PACAP patkányban csökkenti 

a károsodott agyterület nagyságát, és javítja a neurológiai jeleket fokális cerebrális ischaemiát 

követıen [Reglıdi és mtsai, 2000a,b]. Nemrégiben bebizonyították, hogy a PACAP 

neuroprotektív tranziens fokális ischaemiában [Ohtaki és mtsai, 2003], és más neuronális 

károsodások esetén, mint például a gerincvelı, a nervus facialis sérülése esetén [Katahira és 

mtsai, 2003; Kimura és mtsai, 2003] és a nervus opticus átmetszése után patkányban [Seki és 

mtsai, 2003]. A különbözı neuropatológiás elváltozásokat követı PACAP upregulációból 

arra következtethetünk, hogy fontos szerepe lehet a posttraumás regenerációs folyamatokban 

[Skoglosa és mtsai, 1999]. 
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III.  CÉLKIT ŐZÉSEINK 

 

Kísérleteink során célul tőztük ki a PACAP neuroprotektív hatásának széleskörő 

megismerését, ezért a PACAP kezelés hatását különbözı idegrendszeri károsodásokat 

modellezı állatkísérletekben vizsgáltuk. 

1., Elıször a preventív intracerebroventricularis PACAP kezelés hatását vizsgáltuk a. 

cerebri media okklúziót követı fokális cerebrális ischaemiában. A vizsgálat során a léziót 

követıen neurológiai és orientációs tesztet végeztünk a kialakuló magatartási eltérések 

detektálására. Az elhalt terület kimutatásához 2,3,5-triphenyltetrazolium chloridot (TTC) 

használtunk. Ezen kívül vizsgáltuk a PACAP hatását a szisztémás vérnyomásra és a lokális 

agyi keringésre.  

2., Ezt követı vizsgálatainkban az egyik gyakran használt Parkinson-kór modellt 

alkalmaztuk, ahol a substantia nigra sejtjeit lokálisan adott 6-OHDA injekcióval roncsoltuk az 

egyik oldalon. Mivel a legtöbb kísérletben a Parkinson-kór modellezéséhez fiatal hím 

állatokat alkalmaznak, ezért a PACAP-pal folytatott kísérleteink elıtt a 6-OHDA lézió hatását 

különbözı nemő és korú állatokon vizsgáltuk. A lézió után értékeltük a motoros aktivitási 

jeleket és a féloldali lézió következtében kialakuló aszimmetrikus tüneteket, majd tirozin-

hidroxiláz immunhisztokémia segítségével jelöltük a substantia nigra és a ventralis 

tegmentalis area dopaminerg sejtjeit a lézió nagyságának megállapításához.  

3., Ezen kísérleteket követte a lokális PACAP kezelés hatásának vizsgálata fiatal hím 

állatokban, ahol a korábban részletezett vizsgálatokat végeztük a 6-OHDA lézió után, de ezt 

apomorfin rotációs teszttel is kiegészítettük. 

4., Ezután egy gyakran alkalmazott Huntington-chorea modellben, a quinolinsav 

indukálta egyoldali intrastriatalis lézióban vizsgáltuk a lokális PACAP kezelés hatását. A 

léziót követıen a Parkinson-kór vizsgálata során is használt magatartási teszteket katalepszia 

teszttel egészítettük ki, és NADPH-diaforáz festéssel jelöltük a striatalis sejteket. 

5., Végül az egyoldali intravitreális PACAP kezelés hatását vizsgáltuk szisztémás 

glutamát kezelés indukálta retinális degenerációban. A léziót követıen Nissl festéssel 

festettük meg a retina sejtjeit, és a rétegek vastagságának elemzésével állapítottuk meg a lézió 

mértékét. 
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IV. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

A. Állatok elıkészítése 

 

Az állatok elhelyezése, gondozása és felhasználása a Pécsi Tudományegyetem 

ellenırzött protokollja (No: BA02/2000-31/2001) szerint az intézeti ajánlások 

figyelembevételével történt. Ezt a protokollt követtük minden állatkísérletben. Az állatokat 12 

órás világos-sötét ciklusban tartottuk, táplálékot és folyadékot folyamatosan biztosítottunk 

számukra. Az állatokat a kísérlet elıtt aklimatizáltuk, azaz ott helyeztük el a ketreceiket, ahol 

késıbb a mőtétet végeztük. A patkányokat a mőtét elıtti éjjel éheztettük, de vizet kaptak.  

 

B. Állatkísérletes modellek 

 

a. A fokális cerebrális ischaemia modell 

 

A vizsgálatokat 200-340 gramm súlyú felnıtt hím Wistar patkányokon végeztük. A 

mőtét során elzártuk az a. cerebri mediát Longa [Longa és mtsai, 1989] módszere szerint 

(IV.1., 2. ábra). A beavatkozás elıtt a kb. 4-5 cm-es filamentumok végét kis láng segítségével 

megolvasztva gömbszerően megvastagítottuk (a gömb átmérıje kb. 0,5 mm volt), majd a 

végétıl 18-19 mm-re megjelöltük. Az operáció során középsı nyaki behatolással feltártuk a 

bal a. carotis communist, majd lekötöttük. Ezt követte az a. carotis externa lekötése az a. 

occipitális eredése alatt (IV.3., 4. ábra). Az a. carotis interna alá fonalat vezettünk, majd az 

éren kis nyílást készítettünk, amin bevezettünk egy 4-0-ás nylon monofilamentumot 18-19 

mm mélyre, amíg enyhe rezisztenciát nem éreztünk (IV.5., 6. ábra). Ez jelezte az a. cerebri 

media eredésének elzárását. Ezután a filamentumot az aláhurkolt fonál segítségével 

rögzítettük (IV.7. ábra), a sebet sebészi kapoccsal zártuk. A mőtét megközelítıleg 10 percet 

vett igénybe. Az altatáshoz pentobarbitált alkalmaztunk (35 mg/kg), amit intraperitonealisan 

adtunk be. 
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IV.1. ábra. Az MCAO során a filamentum segítségével elzárjuk a bal a. cerebri mediát. 

 

 

IV.2. ábra. A carotisoszlás anatómiai elhelyezkedése patkányban. 

M. sternocleidomastoideus 

M. praetrachealis 

A. carotis communis 

A. carotis interna 
A. carotis externa 

M. omohyoideus 

A. cerebri anterior 

A. cerebri posterior 

A. cerebri media 

A. pterygopalatina 

A. carotis interna 

A. carotis  
externa 

A. carotis communis 
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3.       4. 

5.       6. 

7. 

IV.3. ábra. A m. omohyoideust elvágva feltárjuk a bal carotis régiót. 
IV.4. ábra. Az erek lekötése. 

IV.5. ábra. Metszés az a. carotis internán. 
IV.6. ábra. A filamentum felhelyezése. 

IV.7. ábra. Az a. carotis interna lekötése, a filamentum rögzítése. 
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b. A Parkinson-kór modell 

 

A Parkinson-kór modellezéséhez 200-300 gramm súlyú 3 hónapos hím (n=46) és 

nıstény (n=10) és 18-20 hónapos 350-450 gramm súlyú hím és nıstény (n=8 mindkét 

csoportban) Wistar patkányokat használtunk. Az állatok bal substantia nigráját 2 µl 4 µg/µl 

koncentrációjú 0,2% aszkorbinsavat is tartalmazó 6-OHDA-nal roncsoltuk [Deumens és 

mtsai, 2002; Schwarting és mtsai, 1991; Schwarting és Huston, 1996a,b]. Az stereotaxiás 

mőtét során az altatáshoz pentobarbitált használtunk intraperitonealisan (35mg/ttkg), az 

anyagbeadás helyét Paxinos és Watson stereotaxiás atlasza segítségével határoztuk meg 

[Paxinos és Watson, 1982]. A koponyán 1 mm átmérıjő nyílást fúrtunk a bregma ponttól 3 

mm-re caudalisan és 2 mm-re balra, majd a kemény agyhártyától 8,5 mm-re az agyalap felé 

vezetve a Hamilton fecskendı tőjének hegyét a 6-OHDA-t a bal substantia nigrába juttattuk. 

A stereotaxiás mőtétek során az anyagok bejuttatása 5 percig tartott, majd a tő további 5 

percig a beadás helyén maradt. Normál kontroll csoportként csak 2 µl fiziológiás sóoldattal 

kezelt állatokat használtunk.  

 

c. Huntington-chorea modell 

 

A Huntington-chorea modellezéséhez 200-250 gramm súlyú hím Wistar patkányokat 

használtunk (n=22). Az állatok bal oldali striatumát 180 nmol/ 2 µl koncentrációjú 

quinolinsavval roncsoltuk. A stereotaxiás mőtét koordinátái: bregma ponttól 1,3 mm-re 

caudalisan, 3 mm-re balra és a kemény agyhártyától 5 mm-re az agyalap felé. 

 

d. A monosodium glutamát indukálta retinális degeneráció modell 

 

A vizsgálatsorozatot 1 napos Wistar újszülött patkányokon végeztük. Az újszülött hím 

és nıstény patkányokba szubkután juttattuk be a fiziológiás sóoldatban feloldott MSG-t 2 

mg/testsúly dózisban. Korábbi kísérleteink során kétféle szisztémás glutamát kezelés hatását 

vizsgáltuk. Az egyik vizsgálatban az állatok 5 alkalommal részesültek MSG kezelésben, a 

születés utáni 1., 3., 5., 7. és 9. napon, míg a másikban csak 3 alkalommal 1., 5. és 9. napon. 

Mindkét kezelés megközelítıleg hasonló mértékő retinakárosodást okozott, de az 5-ször 

kezelt állatoknál szignifikánsan nagyobb mortalitást észleltünk. Emiatt jelen vizsgálatunkban 

az állatok csak 3 alkalommal kaptak MSG-t.  
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C. PACAP kezelés módja 

 

a. PACAP kezelés módja fokális cerebrális ischaemia modellben 

 

A vizsgálat során a különbözı dózisú PACAP-ot stereotaxiás készülék segítségével 

intracerebroventricularisan adtuk be. A stereotaxiás mőtét koordinátái: a bregma ponttól 0,5 

mm-re caudalisan, 1,5 mm-re balra és a kemény agyhártyától 3,5 mm-re az agyalap felé. A 

különbözı dózisú PACAP-ot fiziológiás sóoldattal 2 µl-re hígítottuk és ezt a mennyiséget 

lassan, 30 másodperc alatt adtuk be közvetlenül az érelzárás elıtt. A vizsgálat elsı felében az 

állatokat 0,25 µg (n=8), 0,5 µg (n=10), 1 µg (n=10), 2 µg (n=9) valamint 4 µg (n=8) PACAP-

pal kezeltük, és 12 órával az operáció után vizsgáltuk az infarktus nagyságát. A kontroll 

csoport állatai 2 µl fiziológiás sóoldatot kaptak (n=10). Mivel az alkalmazott dózisok közül 

csak a 2 µg PACAP bizonyult hatékonynak, ezért vizsgálatunk második felében csak ezen 

dózissal kezeltük az állatokat (n=12), és 24 órával az operáció után vizsgáltuk az infarktus 

nagyságát. A kontroll csoport 2 µl fiziológiás sóoldatot kapott (n=12). Végezetül vizsgálatunk 

harmadik szakaszában az állatokat 2 µg PACAP-pal (n=18) kezeltük a mőtétet megelızıen 7 

napig. A PACAP-ot naponta egy alkalommal megegyezı idıpontokban (13.00 és 15.00 óra 

között) adtuk be. A kontroll állatok itt is 2 µl fiziológiás sóoldatot kaptak (n=18).  

 

b. PACAP kezelés módja Parkinson-kór modellben 

 

A PACAP kezelés során a 200-250 gramm súlyú 3 hónapos hím Wistar patkányokat 

négy csoportba osztottuk. Az egyik csoport 0,01 µg (n=8), a második 0,1 µg (n=8), a 

harmadik 1 µg (n=12) PACAP kezelésben részesült a 6-OHDA lézió elıtt, a negyedik csoport 

állatai 2 µl fiziológiás sóoldatot kaptak (n=8). A PACAP-ot 2 µl fiziológiás sóoldatban 

oldottuk fel, és Hamilton fecskendı segítségével juttattuk be a subtantia nigrába, a lézióval 

megegyezı korábban megadott koordinátákat alkalmazva.  

 

c. PACAP kezelés módja Huntington-chorea modellben 

 

A PACAP kezelés során az állatokat három csoportba osztottuk. Az egyik csoportot 

0,2 µg (n=7), míg a másik csoport állatait 2 µg PACAP-pal kezeltük a quinolinsav lézió elıtt 

(n=8), a harmadik csoport állatai 2 µl fiziológiás sóoldatot kaptak (n=7). A PACAP-ot 2 µl 
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fiziológiás sóoldatban oldottuk fel, és Hamilton fecskendı segítségével juttattuk be a 

striatumba, a lézióval megegyezı korábban megadott koordinátákat alkalmazva.  

 

d. PACAP kezelés módja monosodium glutamát indukálta retinális degeneráció modellben 

 

A PACAP kezelés során az állatokat két csoportba osztottuk. Az elsı csoport 

állatainak egyik oldalon intravitreálisan 1 pmol (n=8) PACAP-ot adtunk postnatális 1., 5., és 

9. napon az MSG kezeléssel egyidıben, míg a másik csoport egyedei 100 pmol (n=8) PACAP 

kezelésben részesültek. Mindkét esetben a PACAP-ot 5 µl fiziológiás sóoldatban oldottuk fel. 

A korábbi megfigyeléseink során azt tapasztaltuk, hogy az intravitreálisan befecskendezett 

fiziológiás sóoldat nem okoz morfológiai elváltozást az MSG kezelt kontroll szemhez képest 

[Gábriel és mtsai, 1993]. Vizsgálatunk során ugyanazon patkány jobb (PACAP kezelt) 

szeméhez bal (csak MSG kezelt) szemét kontrollként használtuk. A PACAP dózisának 

kiválasztásához alapul vettük azt a kísérletet, amelyben a PACAP hatását nervus opticus 

lézióban vizsgálták [Seki és mtsai, 2003]. 

 

D. Magatartásvizsgálatok 

 

a. Magatartásvizsgálat fokális cerebrális ischaemia modellben 

 

1. Neurológiai jelek vizsgálata 
 

Az agy ischaemiás károsodása következtében kialakult neurológiai jeleket a mőtét 

után 12 illetve 24 óra elteltével vizsgáltuk. Mivel az okklúzió a bal oldalon volt, az állatok 

jobb oldalán észleltük a paretikus jeleket. A tüneteket egy 16 eltérı vizsgálatból álló 

viselkedési teszt segítségével osztályoztuk [Reglıdi és mtsai, 2003b]. Az egyes 

megfigyelésekhez tartozó szigorú pontozási szabályok lehetıséget nyújtottak arra, hogy az 

okklúzió következtében kialakult viselkedésbeli eltéréseket objektíven rögzíteni lehessen. A 

16 pontból álló neurológiai tesztet korábbi kutatások alapján állítottuk össze [Garcia és mtsai, 

1995; Petullo és mtsai, 1999; van der Stay és mtsai, 1996; Zausinger és mtsai, 2000]. 

Kísérletünk során arra kerestük a választ, hogy a mőtét elıtt beadott különbözı dózisú 

PACAP javítja-e az ischaemiás károsodás következtében kialakuló neurológiai jeleket, de 

mivel vizsgálataink során nem találtunk szignifikáns eltérést a kontroll csoport és PACAP-pal 

kezelt csoport egyedei között, az értekezésben a vizsgálat eredményeit nem részletezzük. 
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2. Orientációs teszt 

 

Annak érdekében, hogy még pontosabban vizsgáljuk az ischaemia után kialakuló 

neurológiai eltéréseket és szenzoromotoros változásokat, orientációs teszteket is végeztünk. A 

kísérlet során az elsı csoport 2 µl fiziológiás sóoldatban oldott 2 µg PACAP-ot (n=8), a 

második csoport 2 µl fiziológiás sóoldatot kapott (n=6) intracerebroventricularisan, majd 

elzártuk az a. cerebri media eredését. A harmadik és negyedik csoport egyedei hasonló 

kezelést kaptak (PACAP n=6, kontroll n=6), de itt csak áloperációt végeztünk. A mőtét 

minden lépését elvégeztük, de nem zártuk el az eret. Az állatok különbözı szenzoros 

stimulusokkal kiváltott orientációját két nappal az operáció után vizsgáltuk. A normál állatok 

az inger hatására fejüket az inger felé fordították, vagy fülüket, bajszukat vagy végtagjaikat 

mozgatták [Lénárd és mtsai, 1982; Marshall és mtsai, 1971]. A vizsgálat során a következı 

stimulusokat alkalmaztuk: 1., az állatok bajszát, elülsı és hátulsó testfelét mindkét oldalon kis 

vattaszállal érintettük; 2., vizuális ingerként egy 4x4 cm-es fekete-fehér csíkos kártyát 

mozgattunk a szemek elıtt; 3., végül akusztikus ingerként mindkét fül mellett kopogtattunk. 

A kísérlet során mértük az állatok reakcióidejét másodpercben.  

 

b. Magatartásvizsgálat Parkinson-kór modellben 

 

1. Motoros aktivitás és aszimmetrikus jelek vizsgálata 

 

A Parkinson-kór ezen modelljében a legjellemzıbb tünetek a hipokinézia és az 

egyoldali roncsolás következtében kialakuló aszimmetrikus neurológiai jelek. Az 

aszimmetrikus jelek dominálnak a léziót követı napokban, de néhány nap múlva spontán 

részleges javulás észlelhetı [Mokrey, 1995; Nikolaus és mtsai, 1997]. Emiatt a magatartási 

vizsgálatokhoz több idıpontot is választottunk. Open-field tesztet végeztünk 1 nappal a lézió 

elıtt, 1 és 10 nappal a léziót követıen. Az operációt megelızı elsı napon végzett vizsgálatok 

eredményei szolgáltatták a normál, kezeletlen állatok értékeit. A magatartási vizsgálat során 

az állatokat egy 45x45 cm-es falhosszúságú és 50 cm-es falmagasságú nyitott dobozba 

helyeztük, amit infravörös lámpával világítottunk meg. Az állatok mozgását 15 percen 

keresztül videokamerával rögzítettük, mindig ugyanabban a napszakban délután 13-15 óra 

között. A munkánk során kettıs vak vizsgálatot végeztünk, a videofelvételeket értékelı 

vizsgáló nem ismerte a kapott kezelést. 
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A magatartási jeleket két fı csoportba osztottuk, vizsgáltuk a hipokinetikus jeleket 

valamint a féloldali lézió kövekezményeképpen kialakuló aszimmetrikus jeleket. A motoros 

aktivitás értékelése során mértük a mozgással eltöltött idıt és a 15 perc alatt megtett 

távolságot. Aktív mozgásnak számított, amikor az állat a horizontális síkban elıre vagy hátra 

mozgott olyan sebességgel, hogy 5 másodpercen belül minden végtagjával lépett, vagy 

legalább felemelte azokat [van Oosten és Cools, 2002]. Motoros aktivitási jelként vizsgáltuk 

az ágaskodó magatartást, amely során értékeltük a szabad ágaskodások és a falhoz 

támaszkodások számát, valamint a szabad ágaskodás százalékos arányát az összes ágaskodás 

számához viszonyítva. A teljes nyugalmi idınek számítottuk azt az idıt, ami alatt az állatok 

semmilyen aktivitást nem mutattak, nem mozgatták fejüket, végtagjaikat, és tisztálkodó 

mozgást sem végeztek. Mindezen tünetekbıl a hipokinézia súlyosságára tudtunk 

következtetni [van Oosten és Cools, 2002]. 

Az aszimmetrikus jelek értékelése kapcsán vizsgáltunk a spontán jobbra és balra 

irányuló forgásokat (egy forgásnak az számított, ha az állat 90 fokot fordult a megadott 

irányba) [Nikolaus és mtsai, 1997; Schwarting és Huston, 1996a,b]. Ezen kívül számoltuk az 

ágaskodások számát, amikor az állat bal vagy jobb mellsı végtagjaival a falnak támaszkodott 

[Lundblad és mtsai, 2002]. Továbbá értékeltük az aktív thigmotaxist, azaz a fal melletti (5 

cm-nél közelebb a falhoz) mozgások számát (egy egységnek számítottuk, ha az állat az egész 

fal hosszában végigment), figyelembe véve azt, hogy az állat jobb vagy bal oldala érintkezett 

a fallal [Schwarting és Huston, 1996a,b; Steiner és mtsai, 1988; Sullivan és mtsai, 1994]. A 

substantia nigra féloldali 6-OHDA lézióját követıen az állatok az elsı napokban kifejezett 

aszimmetriát mutattak. Az aszimmetrikus tünetek közül a legdominánsabb jel az állatok 

spontán aszimmetrikus forgása volt, ami csaknem kizárólag a lézió oldalára irányuló mozgást 

jelentett [Nikolaus és mtsai, 1997]. Ezen kívül az ágaskodó magatartás során dominált az 

ipsilateralis végtaggal való kitámasztás [Lundblad és mtsai, 2002], és az ipsilateralis oldallal a 

fal mellett eltöltött idı [Sullivan és mtsai, 1994].  

 

2. Apomorphin-teszt 

 

A mőtét utáni 2. héten apomorfinnal indukált forgási tesztet végeztünk. Az egyoldali 

roncsolás miatt oldalkülönbség alakult ki a dopamin receptor agonista apomorfinnal szembeni 

érzékenységre [Mokrey, 1995]. Az állatok 0,1 mg/kg apomorfint kaptak szubkután, mely a 

lézióval ellentétes oldalra irányuló forgó mozgást váltott ki. Ezt a beadást követıen 30 percig 
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ellenıriztük, számoltuk a 360 fokos jobbra irányuló forgások számát. Mindezen motoros 

tesztekbıl a lézió súlyosságára, illetve a javulási tendenciára tudtunk következtetni.  

 

c. Magatartásvizsgálat Huntington-chorea modellben 

 

1. Motoros aktivitás és aszimmetrikus jelek vizsgálata 
 

A Huntington-chorea ezen modelljében a legjellemzıbb tünetek a hiperkinézia és az 

egyoldali roncsolás következtében kialakuló aszimmetrikus neurológiai jelek. A magatartási 

vizsgálatot a Parkinson-kór modellnél részletezett protokoll alapján végeztük, de itt 30 nappal 

a lézió után is megvizsgáltuk az állatokat.  

Az értékelés során vizsgáltuk az állatok aktív mozgással eltöltött idejét és az összes 

forgások számát. Mindezekbıl a hiperkinézia súlyosságára tudunk következtetni. Az 

aszimmetrikus jelek közül értékeltük az aszimmetrikus forgást, ágaskodó magatartást és 

thigmotaxist.  

 

2. Katalepszia teszt 
 

A mőtét után 3 héttel haloperidol indukálta katalepszia tesztet végeztünk. Az állatokat 

0,5 mg/kg haloperidollal kezeltük intraperitonealisan és két órával a beadást követıen 

végeztük el a teszteket. A katalepszia teszt során az állatokat egy nehezített testhelyzetbe 

állítottuk be, és mértük a mozdulatlansággal eltöltött idıt [Sanberg és mtsai, 1988]. A 

katalepszia teszt során három különbözı nehezített testtartásban vizsgáltuk az állatokat. Az 

elsı két tesztben az állatok mellsı mancsait egy 7 cm magasan elhelyezkedı és 3 cm 

átmérıjő, és egy 10 cm magasan elhelyezkedı és 4 cm átmérıjő rúdra helyeztük úgy, hogy a 

hátsó végtagjai a földön maradtak, és ebben a pozícióban mértük azt az idıt, amit 

mozdulatlanul töltöttek. A harmadik helyzetben egy 7 cm átmérıjő, oldalára fektetett befıttes 

üvegre helyeztük az állatok mellsı mancsait, és így mértük a mozdulatlanság idejét. A három 

teszt különbözı nehézségő fokozatot jelentett, hiszen a magasabb rúdon nehezebb 

megkapaszkodni és mozdulatlanul maradni, valamint ennél is nagyobb erı kell az állatoknak 

ahhoz, hogy az oldalára fektetett mozgó üvegen megtartsák helyzetüket, ezért itt is kevesebb 

idıt tudtak az állatok mozdulatlanul tölteni.  
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E. Morfológiai vizsgálatok 

 

a. A károsodott agyterület értékelése fokális cerebrális ischaemia modellben 

 

A vizsgálattól függıen 12, 24 órával a mőtét után éter narkózisban dekapitáltuk az 

állatokat. Az agyat 1 percen belül eltávolítottuk, 98%-os isoamyl alkoholban –20 fokosra 

fagyasztottuk, majd az agyból szeletelı mátrix (Braintree) segítségével 6 db 2 mm-es szeletet 

készítettünk. Az elhalt területek és az épen maradt részek arányának pontos megállapításához 

2%-os fiziológiás sóoldatban oldott 2,3,5-triphenyltetrazolium chloridot (TTC) használtunk, 

amibe kb. 20 percig bele tettük a szeleteket, majd 10%-os formalinban fixáltuk. A festék a 

mitokondriális reduktázok kimutatására alkalmas, melyek az ép sejtekben a tetrazolium sót 

egy sötétvörös vegyületté alakítják át. Az elhalt sejtekben ez az enzim nem mőködik, ezért a 

terület nem festıdik, fehér marad [Bederson és mtsai, 1986]. A festett agyszeleteket digitális 

kamerával lefényképeztük, majd a digitális képeket NIH Image program segítségével 

analizáltuk. Az elhalt terület nagyságát az egész agyterület százalékában adtuk meg, így 

lehetıség nyílt az egyes infarktusok nagyságának összehasonlítására.  

 

b. Szövettani vizsgálat Parkinson-kór modellben 

 

A viselkedési teszteket követıen az állatokat intracardialisan 100 ml fiziológiás 

sóoldattal, majd ezt követıen 100 ml 4%-os paraformaldehiddel perfundáltuk. A fixálás után 

az agyat eltávolítottuk, az utófixálás egy éjszakán át tartott. Vibratom segítségével 50 µm-es 

frontális metszeteket készítettünk a mesencephalon substantia nigrát tartalmazó területébıl. A 

dopaminerg neuronokat tirozin-hidroxilázzal (TH), a dopamin szintézis enzimjének 

immunhisztokémiai kimutatásával azonosítottuk TH elleni monoklonális egér antitestet (1: 

1000) használva. A metszeteket 48 órán át 4oC-on TH antiszérummal, majd ezt követıen 1 

órán keresztül biotinált anti-egér IgG-vel inkubáltuk, ezek után adtuk hozzá az avidin-

biotinált-peroxidáz komplexet az ABC kit leírását követve. A színreakciót diamino-

benzidinnel (DAB) váltottuk ki (10 mg DAB/100 ml TRIS pufferben, pH: 7,5-7,6; 10 µl 

H2O2). Mikroszkópos kontroll mellett átlagosan 10 percig inkubáltuk a metszeteket. 

 A metszeteket digitalizáltuk Nikon FXA fotómikroszkóphoz rögzített digitális kamera 

segítségével, majd a Scion Image számítógépes programmal mind a contralateralis, mind az 

ipsilateralis oldalon a substantia nigra pars compacta területén (A9 sejtcsoport) és a ventralis 
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tegmentalis areában (A10 sejtcsoport) megszámoltuk a TH-pozitív sejteket. Mivel a 

metszetek vastagsága 50 µm és a pozitív sejtek átlag mérete 30 µm volt, ezért a vastag 

metszetekben a léziós oldalon talált sejtszámot elfogadtuk az ugyanolyan módszerrel a 

kontroll oldalon számolt sejtszámhoz való összehasonlításhoz. A sérült oldal sejtszámát az ép 

oldal százalékában adtuk meg.  

 

c. Szövettani vizsgálat Huntington-chorea modellben 

 

A quinolinsav intrastriatális injectiója szelektív neuronális károsodást hoz létre a 

striatumban. Az aktivitási tesztek befejezése után az állatokat 4%-os paraformaldehidben 

fixáltuk, és az agy striatumot tartalmazó részébıl metszeteket készítve, NADPH-diaforáz 

festéssel megfestettük [Roberts és mtsai, 1993]. A korábban leírt módszer szerint mind a 

contralateralis, mind az ipsilateralis oldalon a striatum területén megszámoltuk a NADPH-

diaforáz pozitív sejteket. Ezután a sérült oldal sejtszámát az ép oldal sejtszámának 

százalékában adtuk meg.  

 

d. Szövettani vizsgálat monosodium glutamát indukálta retinális degeneráció modellben  

 

A patkányokat 3 hetes korukban dolgoztuk fel. Altatás után a patkányokat 4%-os 

paraformaldehiddel fixáltuk, és mindkét szemüket eltávolítottuk. Miután feltártuk a corneat és 

az irist, a szemlencsét eltávolítottuk, és a szem hátsó részét tovább fixáltuk egy éjszakán át. 

Ezután két félre vágtuk, dehidráltuk, majd Durcupan gyantába ágyaztuk. Reichert Supernova 

mikrotóm segítségével félvastag (2 µm) metszeteket készítettünk, majd ezeket zselatinnal 

elıkezelt tárgylemezre helyeztük. Ezután a metszeteket Nissl szerint megfestettük, majd 

lefedtük. Digitális kamerával felszerelt Nikon FXA fotómikroszkóp segítségével a metszetet 

lefényképeztük. A retinarétegek vastagságának értékeléséhez NIH Image 1.55 programot 

alkalmaztunk, ahol a különbözı rétegek vastagságát azonos területrıl készült metszetben 

mértük le. Vizsgálatunk során lemértük a belsı sejtes réteg (INL) és a belsı rostos réteg (IPL) 

vastagságát, valamint a külsı és a belsı határhártya közti távolságot (ILM-OLM távolság), ily 

módon kizártuk a külsı fotoreceptorok nagyfokú variabilitása miatt kialakuló különbségeket.  
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F. A testhımérséklet, a szisztémás vérnyomás és lokális agyi keringés vizsgálata 

 

A mőtét alatt az állatok hımérsékletét rectalis hımérıvel ellenıriztük, ugyanis 

korábbi vizsgálatok során megfigyelték, hogy az infarktus következményeképpen kialakuló 

magas hımérséklet befolyásolja a nekrotikus terület nagyságát [Reglıdi és mtsai, 2000a,b]. 

A keringés nagymértékben befolyásolja az ischaemiás károsodás mértékét, ezért 

kísérleteink során regisztráltuk a patkány artériás vérnyomásának változását PACAP kezelés 

után. Medián laparotomiával feltártuk az aorta abdominalist, majd az érbe kanült (Vasculon 

18G) vezettünk és azt rögzítettük. A véralvadás gátlására 0,1 ml Na-Heparint alkalmaztunk 24 

ml-re feloldva, és ezzel folyamatosan átmostuk a csapot. Emellett az állat végtagjaira EKG-

elektródokat helyeztünk, így pulzusát is mérni tudtuk. A 2 µg PACAP-ot a mérés során 

intracerebroventricularisan adtuk be. A beadást követıen 1, 5, 10, 15, 20, 25 perccel 

rögzítettük a vérnyomást. 

Egy másik kísérletben (n=6) pentobarbitál anesztézia alatt a parietalis cortex 

keringését mértük lézer dopplerrel. Ezt a mőszert gyakran használják a lokális agyi keringés 

akut változásainak detektálására [Dirnagl és mtsai, 1989]. A bregma mögött 1 mm-re, 5 mm-

re balra 1 mm átmérıjő nyílást fúrtunk, majd a detektort az ép dura felszínére helyeztük. 

Fiziológiás sóoldatot fecskendeztünk a detektor és a dura közé, hogy a vizsgálat során a direkt 

kontaktus fennmaradjon. Az állatok bal oldalkamrájába 2 µg PACAP-ot valamint fiziológiás 

sóoldatot injektáltunk, és a lokális agyi keringés változását 1 órán keresztül mértük. Az 

értékeket a beavatkozás elıtt mért értékek százalékában adtuk meg.  

 

G. Statisztika 

 

Az eredményeket átlag±SEM formában adtuk meg. A magatartásvizsgálatok 

parametrikus adatait ANOVA teszttel hasonlítottuk össze, melyet Neumann-Keul post-hoc 

analízis követett. A tesztek nonparametrikus adatait, valamint a forgások számát Dunn post-

hoc analízissel értékeltük a nonparametrikus ANOVA tesztet követıen. Az aszimmetria fokát 

egy csoporton belül Mann-Whitney teszttel vizsgáltuk. A TH-pozitív sejtek számát Dunn 

post-hoc analízissel hasonlítottuk össze a varianciaanalízist követıen. A NADPH-diaforáz 

pozitív sejtek számát a léziós és az ép oldalon Student-t teszttel hasonlítottuk össze. A 

különbözı retinális rétegek vastagságának összehasonlításához ANOVA tesztet alkalmaztunk, 

majd ezután Neumann-Keul`s posthoc analízis követett. A P <0,05 eredmények esetén az 

eltérést szignifikánsnak tekintettük. 
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V. PREVENTÍV PACAP KEZELÉS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA FOK ÁLIS 

CEREBRÁLIS ISCHAEMIÁBAN  

 

A. Eredmények 

 

a. Orientációs teszt 

 

Az orientációs tesztben nem találtunk szignifikáns eltérést a csoportok között az 

operáció elıtt. Az áloperált állatok értékei a mőtét után sem változtak szignifikánsan. Ezzel 

szemben az a. cerebri media elzárása után a contralateralis oldalon mért reakcióidık 

szignifikánsan növekedtek mind a kontroll, mind a PACAP kezelt csoportoknál. A kontroll és 

a PACAP-pal kezelt léziós állatok értékei közt csak egy tesztben találtunk szignifikáns 

eltérést. A PACAP-pal kezelt állatok szignifikánsan rövidebb idı alatt reagáltak a hátsó 

testrész érintésére, mint a kontroll állatok (V.1. ábra). 
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V.1. ábra. Az ábra a különbözı orientációs tesztekben mért reakcióidıt jelölik 
másodpercben (átlag±SEM) az áloperált kontroll és PACAP-pal kezelt, valamint az a. cerebri 
media okklúzión átesett kontroll és PACAP-pal kezelt csoportokban. Bal oldali oszlopok az 
operációt megelızı, a jobb oldaliak a mőtét utáni értékeket mutatják.*P<0,05. 
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b. Károsodott agyterület nagyságának értékelése 

 

A kísérletünk elsı felében az állatokat 12 órával a léziót követıen dolgoztuk fel, 

ugyanis ebben az idıben az infarktus nagysága megközelítıleg már 10%-a a teljes 

agyterületnek. Mivel korábban in vivo kísérletekben pmol-os koncentrációjú folyamatos 

infúzióval biztosították a PACAP állandó vérszintjét [Reglıdi és mtsai, 2000a,b], ezért mi is 

alacsony dózissal 250 ng-mal kezdtük vizsgálatainkat. Ezekben az állatokban az infarktus 

nagysága 15,93±3,4%-a volt a teljes agyterületnek, ami nem tért el szignifikánsan a kontroll 

csoportnál mért 14,85±7,2%-tól. Mivel ez a dózis nem bizonyult hatékonynak, a dózist 500 

ng-ra, 1 , 2 illetve 4 µg-ra emeltük. Az elızıhöz hasonlóan az 500 ng-os, 1 µg-os és 4 µg-os 

dózissal sem értünk el szignifikáns eredményt, az 500 ng-os csoportban az infarktus nagysága 

14,87±3%-a, az 1 µg-os csoportnál 11,70±2,3%-a volt a teljes agyterületnek. Ezzel szemben a 

2 µg-os csoportban a mőtét elıtt intracerebroventricularisan beadott PACAP szignifikánsan 

csökkentette az infarktus nagyságát, ugyanis az infarktus területe 5,85±3,2%-ra csökkent 

(V.2. ábra). Ezek után azt vizsgáltuk, hogy a PACAP hogyan befolyásolja az infarktus végsı 

nagyságát, ami az okklúzió után 24 órával mérhetı. Ezért a következı csoportot 24 órával a 

mőtétet követıen dolgoztuk fel. A 2 µg PACAP itt is hatásosnak bizonyult, ugyanis a kontroll 

álltokban mért 21,53±9,4%-os agykárosodást 10,25±5,3%-ra csökkentette (V.3. ábra).  

Az infarktus mérése során külön kiszámoltuk, hogy a teljes infarktusnak mekkora 

részét teszi ki a striatumban található nekrózis. A vizsgálat során 12-20% közötti értékeket 

kaptunk mind a kontroll, mind a PACAP kezelt csoportoknál. A nekrózis a legtöbb esetben a 

striatum laterális részét és az ezt körülvevı cortexet érintette.  

Ezen vizsgálatok után a preventív kezelés kivitelezésére került sor. Az állatokat 7 

napon keresztül kezeltük 2 µg PACAP-pal, és az infarktus nagyságát 24 óra múlva vizsgáltuk. 

Kísérleteink során hasonló eredményt értünk el, mint az egyszeri dózissal, hiszen az infarktus 

nagysága 10,6±2,1%-a volt az egész agyterületnek, ami nem különbözött szignifikánsan az 

egyszeri dózisnál mért 10,25±5,3%-os értéktıl (V.3., 4. ábra). 
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V.2. ábra. Az ábra az infarktusok nagyságát mutatja az egész agyterület százalékában 
kifejezve 12 órával az operációt követıen a különbözı dózisú PACAP-pal kezelt 
csoportokban (átlag±SEM). *P<0,05. 
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V.3. ábra. Az ábra az infarktusok nagyságát mutatja a teljes agyterület százalékában 
kifejezve 24 órával az operációt követıen 2 µg PACAP egyszeri (akut) és ismételt (krónikus) 
beadását követıen (átlag±SEM). *P<0,05. 
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V.4. ábra. Az ábrák egy reprezentatív kontroll állat (A) és egy preventív PACAP 
kezelésben részesült állat (B) ischaemiás károsodását (szürke terület) mutatják különbözı 
coronalis metszeteken. A szaggatott vonalak egy-egy variációt jelölnek. 
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c. A testhımérséklet, a szisztémás vérnyomás és a lokális agyi keringés vizsgálata 

 

Az állatok hımérsékletét a mőtét után minden esetben ellenıriztük, és nem találtunk 

szignifikáns eltérést a kontroll állatokéhoz viszonyítva. A kísérlet során elpusztult állatok 

számában sem volt szignifikáns eltérés az egyes kísérleti csoportok között. 

Az artériás vérnyomás vizsgálata során nem találtunk szignifikáns eltérést a 2 µg 

PACAP intracerebroventricularis beadása után. Az artériás vérnyomás értéke 101,6±3,6, 

102,1±4,3, 97,6±4,7, 98,2±4,5 és 103,1±3,9 Hgmm volt a beadás elıtt, 1 perccel, 10 perccel, 

30 perccel és egy órával a beadást követıen. A corticalis agyi keringést a PACAP 

intracerebroventricularis beadását követıen 11 idıpontban mértük. Az ábrán jól látható, hogy 

a corticalis agyi keringés a PACAP beadást követıen emelkedik az elsı 15 percben, 20 perc 

múlva eléri a maximális értéket, amely szignifikánsan magasabb a kiindulási értéknél, majd 

fokozatosan visszatér az eredeti szintre. A kontroll állatok esetében nem észleltünk változást 

az agyi keringésben (V.5. ábra).  
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V.5. ábra. Az ábra a lokális agyi keringés változását mutatja intracerebroventricularis 
PACAP kezelés után a kezelés elıtt mért érték százalékában kifejezve (átlag±SEM). *P<0,05. 
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B. Az eredmények értékelése 

Kísérletünkben kimutattuk, hogy a lézió elıtt intracerebroventricularisan beadott 2 µg 

PACAP szignifikánsan csökkenti a károsodott agyterület nagyságát, és nem találtunk 

szignifikáns különbséget az egyszeri és a preventív kezelés hatékonysága közt. A PACAP 

neuroprotektív hatásának lehetséges mechanizmusát az utolsó fejezetben tárgyaljuk.  

A neurológiai vizsgálat során nem találtunk szignifikáns eltérést a PACAP-pal kezelt 

és a kontroll állatok között, ezzel ellentétben az orientációs tesztben a hátsó testfél érintését 

követı reakcióidı szignifikánsan csökkent a PACAP-pal kezelt állatokban a kontroll 

csoporthoz képest. Számos neuroprotektív anyag vizsgálata során volt már példa arra, hogy az 

anyag csökkentette a lézió nagyságát, de nem javította a neurológiai jeleket [Campbell és 

mtsai, 1997; Yamaguchi és mtsai, 1995]. A neurológiai tünetek kialakulásáért felelıs 

agyterületek az infarktus centrumában találhatók, emiatt a neuroprotektív szerek, amelyek a 

penumbra területének csökkentésével fejtik ki hatásukat, nem képesek javítani szignifikánsan 

ezen jeleket [Campbell és mtsai, 1997]. Emiatt van szükség olyan finom tesztekre, mint 

például az orientációs teszt, amely segítségével kis eltérések is kimutathatók. Vizsgálataink 

során kimutattuk, hogy a PACAP-pal kezelt állatok gyorsabban reagáltak a hátsó testfél 

érintésre, mint a kontroll állatok. Az jól ismert, hogy míg az elülsı testfél reprezentációja az 

infarktus centrumában, addig a hátsó testfélé a dorsomediális cortexben található, ami a 

penumbra területéhez tartozik, és a legtöbb PACAP-pal kezelt csoportban épen maradt 

[Reglıdi és mtsai, 2000a,b]. 

Korábbi kutatásokhoz hasonlóan jelenlegi vizsgálatunk során mi is azt találtuk, hogy 

az azonos módszerrel történı okklúzió ellenére az állatokban különbözı nagyságú agyterület 

pusztul el. Az eltérı eredményeket okozhatja az erek anatómiai variabilitása [Cai és mtsai, 

1998; Fox és mtsai, 1993], vagyis az eltérı kollaterális keringés. A speciális anatómiai 

eltérések néhány kísérletben az intraluminális filamentum megfelelı felhelyezését is 

nehezítették. Az infarktus nagyságát befolyásolja ezen kívül a patkányok kora és mérete is. 

Egyes kísérletekben kimutatták, hogy a nagyobb 300-400 gramm súlyú állatokban az 

infarktus nagysága a fejlettebb kollaterális keringés miatt kisebb mérető [Longa és mtsai, 

1989], míg mások szerint az öregebb állatokban az azonos módszer nagyobb mérető 

infarktust okozott [Oliff és mtsai, 1995]. Ábrahám és mtsai kimutatták, hogy a korábban 

felsorolt tényezık mellett a filamentum mérete is befolyásolja a végleges infarktus nagyságát 

[Ábrahám és mtsai, 2002] 
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Az MCAO elvégzése során komplikációk is felléphetnek. Elıfordulhat vérzés mind a 

mőtét alatt, mind pedig a mőtétet követıen egyaránt. Újabb kísérletek során bizonyossá vált, 

hogy a subarachnoidális vérzés sokkal gyakoribb komplikáció, mint azt korábban hitték 

[Schmid-Elsaesser és mtsai, 1998]. A mőtétet követıen a nem megfelelı rögzítés miatt ritkán 

a filamentum is elmozdulhat, amely következményeképpen nem jön létre megfelelı okklúzió. 

Ezen okok miatt mind a kontroll mind a PACAP kezelt csoportban közel azonos számú állat 

hullott el, tehát a PACAP nem változtatott a mortalitáson. Az elhullt állatok mellett, azon 

patkányokat is kizártuk a vizsgálatból, ahol a feldolgozás során nem találtunk infarktust. Ezen 

állatok a neurológiai vizsgálat során alacsony pontszámot szereztek, ezért már ebbıl 

következtethettünk arra, hogy a mőtét nem volt sikeres. 

A PACAP nagy mennyiségben megtalálható az agy és a pia mater artériáinak falában, 

és az agyi erekben vasodilatációt hoz létre [Seki és mtsai, 1995; Uddmann és mtsai, 1993]. 

Esetünkben a corticalis keringés a PACAP beadást követıen az elsı 20 percben 

szignifikánsan emelkedett, majd fokozatosan visszatért az eredeti szintre. Hasonló 

eredmények születtek korábbi kísérletekben, ahol kutyákban vizsgálták a lokális agyi 

keringést PACAP adása után [Seki és mtsai, 1995]. Másik kísérletekben csak 0,5-5 µg dózisú 

PACAP emelte szignifikánsan a lokális agyi keringést [Uddmann és mtsai, 1993], és in vitro 

kísérletekben, ahol izolált kutya és patkány cerebrális ereken kísérleteztek, szintén csak a 

nano-mikromoláris koncentrációval értek el vasorelaxációt [Anzai és mtsai, 1995]. Bár a 

PACAP effektív vasodilatátora az agyi ereknek, hatását csak magasabb koncentrációban 

képes kifejteni. 

 



 29 

VI. 6-OHDA INDUKÁLTA EGYOLDALI SUBSTANTIA NIGRA LÉZ IÓ 

VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZ İ NEMŐ ÉS KORÚ PATKÁNYOKBAN 

 

A. Eredmények 

 

a. Magatartásvizsgálat 

 

A fiatal hím és nıstény állatok a 6-OHDA kezelést megelızıen szignifikánsan többet 

mozogtak, mint az öreg állatok, de az azonos korú nıstények és hímek között nem volt 

szignifikáns különbség (VI.1.A. ábra). 1 nappal az operáció után az aktivitás szignifikánsan 

lecsökkent az összes állatcsoportban. Az öreg hímek sokkal súlyosabb hipokinetikus tüneteket 

mutattak, mint a fiatal hímek, de nem találtunk szignifikáns eltérést a fiatal és öreg nıstények 

aktivitásában 1 nappal az operációt követıen. Bár az aktivitáscsökkenés sokkal súlyosabb volt 

a fiatal nıstény állatoknál, mint a fiatal hímeknél, az aktivitás mind a fiatal, mind az öreg 

nıstények esetében 10 nappal az operációt követıen visszatért a normál szintre, míg a hím 

állatok még 10 nappal késıbb is szignifikánsan kevesebbet mozogtak a 0 napos értékekhez 

képest.  

A megtett távolság értékelése során az aktív mozgáshoz hasonló eredményeket 

kaptunk (VI.1.B. ábra). Az öreg állatok szignifikánsan kisebb utat tettek meg az operáció 

elıtt, és nem volt különbség az azonos korú hím és nıstény állatok között. A megtett távolság 

az öreg nıstény állatok kivételével szignifikánsan csökkent 1 nappal a 6-OHDA léziót 

követıen minden állatcsoportban. Az öreg hím állatoknál tapasztaltuk a legsúlyosabb 

hipokinetikus jeleket. A fiatal és az öreg nıstények által megtett távolság között egyik 

idıpontban sem volt szignifikáns eltérés, és mindkét csoport értékei a 10. napra visszatértek a 

normál szintre, míg a fiatal és öreg hím állatok 10 nappal a léziót követıen is szignifikánsan 

kisebb utat tettek meg. 

A normál öreg állatok az operáció elıtt a többi aktivitási jelhez hasonlóan 

szignifikánsan  kevesebbet ágaskodtak a fiatal állatokhoz viszonyítva (VI.1.C. ábra). Az 

ágaskodások száma szignifikánsan csökkent az operációt követıen mindegyik csoportban. A 

legsúlyosabb csökkenés az öreg hímeknél volt, amik az operációt követı napon nem is 

ágaskodtak. Az ágaskodások száma egyik csoportnál sem tért vissza a normál szintre 10 

nappal az operáció után, de a nıstény állatok szignifikánsan többet ágaskodtak a hím 

állatokhoz képest. 
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 VI.1. ábra. Az ábrák a fiatal és idıs, hím és nıstény állatok mozgással töltött idejét 
(A), mozgás során megtett távolságát (B), ágaskodásaik számát (C) jelölik (átlag±SEM) a 6-
OHDA lézió elıtt (0 nap), valamint 1 és 10 nappal a léziót követıen. *P<0,05, **P<0,01, 
*** P<0,001 vs 0 napos értékek egyazon csoporton belül; #P<0,05, ##P<0,01, ###P<0,001 vs 
azonos nemő fiatal csoport ugyanazon idıpontban; +P<0,05, ++P<0,01 vs azonos korú hím 
csoport ugyanazon idıpontban.  
  



 31 

A motoros aktivitás csökkenésével párhuzamosan az idıs hímek kivételével minden 

állatcsoportban szignifikánsan megnıtt a mosakodó magatartással eltöltött idı mindkét 

vizsgált idıpontban. A teljes inaktivitással eltöltött idı, amikor az állat semmilyen mozgást 

nem végzett, közel nulla volt az operáció elıtt. A mosakodó magatartással töltött idı 

növekedése mellett a teljes inaktivitással töltött idı is szignifikánsan emelkedett a léziót 

követıen minden állatcsoportban (VI.2. ábra). Az idıs hím állatok 1 nappal az operáció után 

több idıt töltöttek mozdulatlanul, mint a fiatal hímek és az idıs nıstények, míg a fiatal és az 

idıs nıstények között szignifikáns eltérést nem találtunk. A 10. napra minden csoport javulást 

mutatott, de egyik csoport sem érte el az operáció elıtti értékeket. 
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VI.2. ábra. Az ábra a fiatal és idıs, hím és nıstény állatok teljes nyugalomban töltött 
idejét jelöli (átlag±SEM) a 6-OHDA lézió elıtt (0 nap), valamint 1 és 10 nappal a léziót 
követıen. *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001 vs 0 napos értékek egyazon csoporton belül; 
#P<0,05, ##P<0,01, ###P<0,001 vs azonos nemő fiatal csoport ugyanazon idıpontban; +P<0,05, 
++P<0,01 vs azonos korú hím csoport ugyanazon idıpontban. 
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Az operáció elıtt az állatok közel azonos számban forogtak mindkét irányban. 1 

nappal a 6-OHDA léziót követıen az állatok szignifikánsan többet forogtak a bal oldalra 

(VI.3. ábra). Az aszimmetria mind a fiatal mind az idıs hímeknél 10 nappal az operációt 

követıen is fennállt, míg a nıstény állatoknál eltőnt a bal oldali túlsúly. 
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VI.3. ábra. Az ábrák a fiatal hímek (A) és nıstények (B), valamint az idıs hímek (C) 
és nıstények (D) forgásainak számát ábrázolják (átlag±SEM) a lézió elıtt (0 nap), valamint 1 
és 10 nappal a léziót követıen.*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001. 
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1 nappal az operáció után az állatok ágaskodó mozgása is aszimmetrikus volt, a 

patkányok szignifikánsan többet támaszkodtak bal mellsı végtagjukkal, pedig a lézió elıtt az 

ágaskodó magatartás során mindkét végtagjukat egyformán használták (VI.4. ábra). Ezen 

jeleket az idıs hím állatoknál nem tudtuk értékelni, mert az öreg hímek nem ágaskodtak egyet 

sem a megfigyelés ideje alatt (V.4.C. ábra). A 10. napra az ágaskodásban csökkent a bal oldali 

dominancia, de a javulás csak a fiatal nıstényeknél volt szignifikáns, mivel itt az aszimmetria 

teljesen eltőnt. 
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VI.4. ábra. Az ábrák a fiatal hímek (A) és nıstények (B), valamint idıs hímek (C) és 
nıstények (D) ágaskodásainak számát ábrázolják (átlag±SEM) a lézió elıtt (0 nap), valamint 
1 és 10 nappal a léziót követıen.*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001. 
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Hasonló eredményeket kaptunk a thigmotaxis vizsgálata során. Az állatok 

szignifikánsan többet támaszkodtak bal oldalukkal a falnak mozgás közben 1 nappal a lézió 

után, de csak a fiatal nıstényeknél szőnt meg az aszimmetria 10 nappal késıbb (VI.5. ábra).  
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VI.5. ábra. Az ábrák a fiatal hímek (A) és nıstények (B), valamint idıs hímek (C) és 
nıstények (D) fal melletti mozgásainak számát ábrázolják (átlag±SEM) a lézió elıtt (0 nap), 
valamint 1 és 10 nappal a léziót követıen.*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001. 
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b. Szövettani vizsgálat 

 

TH-immunhisztokémia segítségével vizsgáltuk a dopaminerg sejtek számát a 

substantia nigra pars compactájában mind a léziós, mind az ép oldalon. Az intakt oldalon 

található dopaminerg sejtek száma megegyezett minden állatcsoportban. A 6-OHDA léziót 

követıen a hím állatokban szignifikánsan csökkent a substantia nigra pars compactájában 

található dopaminerg sejtek száma. A dopaminerg sejtek közel 94%-a pusztult el a léziós 

oldalon a hím állatokban, de szignifikáns különbséget nem találtunk a fiatal és az öreg hím 

állatok sejtpusztulása között (VI.6., 7. ábra). Ezzel szemben a nıstény állatoknál 

szignifikánsan kisebb mértékő sejtpusztulást találtunk, ami megközelítıleg 60-70%-a volt az 

époldali sejtszámnak. Bár az öreg nıstényeknél vizsgálataink során 10%-kal több sejt pusztult 

el a fiatal nıstényekhez viszonyítva, ez a különbség nem volt szignifikáns.  
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VI.6. ábra. A TH-immunpozitív sejtek száma a substantia nigra pars compactájában a 
léziós oldalon az ép oldalon található sejtszám százalékában kifejezve (átlag±SEM). 
++P<0,01, +++P<0,001. 
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VI.7. ábra. Egy reprezentatív fiatal hím (A) és nıstény (B), valamint idıs hím (C) és 
nıstény (D) állat substantia nigra pars compactája TH-immunhisztokémiával jelölve a 6-
OHDA léziót követıen. A hím állatokban (A,C) szignifikánsan csökkent a dopaminerg sejtek 
száma a léziós oldalon (bal), ezzel szemben a nıstény állatoknál (B,D) kisebb mértékő 
sejtpusztulást találtunk. Az azonos állatból készült felvételekhez egyforma nagyítást 
használtunk.

A 

D 

C 

B 

200 µm 

200 µm 

200 µm 

200 µm 



 37 

B. Az eredmények értékelése 
 

Vizsgálatunkban kimutattuk, hogy a 6-OHDA léziót követıen a nıstény állatoknál 

kevesebb dopaminerg sejt pusztult el a substantia nigrában, és a lézió következtében kialakuló 

magatartási eltérések is jóval enyhébbek voltak, mint a hím egyedeknél. Ebbıl arra 

következtethetünk, hogy a nıstény állatok kevésbé érzékenyek a 6-OHDA károsító hatására, 

mint a hím állatok. Bár az idıs állatok magatartásbeli eltérései sokkal súlyosabbnak 

bizonyultak, a szövettani vizsgálat során nem találtunk nagyobb sejtpusztulást az öreg 

állatoknál, mint a fiatal patkányoknál.  

 Jelenleg széles körben vizsgálják az öregedés hatását a dopamin rendszerre, és az 

általa szabályozott magatartási jelekre, de a legtöbb esetben csak hím állatokon végeznek 

kísérleteket. Korábban már kimutatták, hogy a motoros aktivitás nagymértékben csökken az 

idıs állatoknál [Emborg és mtsai, 1998; Emerich és mtsai, 1993; Hebert és Gerhardt, 1998; 

Jezek és mtsai, 2003; Schulz és mtsai, 2002; 2004; Stoessl és mtsai, 1989; Willig és mtsai, 

1987; Yurek és Fletcher-Turner, 2001], de az irodalomban közölt adatok közt számos 

ellentmondás van azzal kapcsolatban, hogy melyik aktivitási paraméter érintett jobban.  Ezen 

ellentmondásra több példa is található, miként a sztereotíp mozgás csökkenését [Emerich és 

mtsai, 1993] és növekedését [Stoessl és mtsai, 1989] is leírták már idıs patkányoknál. Azt is 

kimutatták már, hogy az idıs állatok aktivitása csak éjszaka csökken, és csak egyszerő, és 

nem komplex környezetben [Willig és mtsai, 1987]. Yurek és munkatársai [Yurek és 

Fletcher-Turner, 2001] azt találták, hogy a középkorú állatoknak csak a horizontális mozgása 

csökken, míg mások szerint az összes olyan paraméter csökken, ami a lokomotoros aktivitást 

jelöli, és ezek nem is romlanak tovább az életkor növekedésével [Hebert és Gerhardt, 1998]. 

Az ellentmondások hátterében az állhat, hogy a kísérletek során más állattörzseket használtak, 

ami miatt a lokomotoros aktivitást befolyásoló faktorok szintje is eltérı lehetett [Amoroso és 

mtsai, 1987; Hendley és Fan, 1992; Takasugi és mtsai, 2003]. Az ellentmodásos adatok 

ellenére azt az általános következtetést, hogy az idıs állatok motoros aktivitása csökken, a mi 

kísérletünk is megerısítette. Ezen felül azt is kimutattuk, hogy az idıs nıstények és hímek 

motoros aktivitása egyenlı mértékben csökken.  

Korábban már számos olyan korfüggı neurokémiai változást leírtak a dopaminerg 

rendszerben, ami az idıs és a fiatal állatok közötti eltérésekért felelıs lehet. A stimulált 

dopamin kibocsátás csökken középkorú és idıs állatokban, és emellett a kor elırehaladtával a 

D2 receptor aktivációja is csökken [Gould és mtsai, 1996]. A mi eredményeinkhez hasonlóan 

a legtöbb szerzı nem talált különbséget a substantia nigra TH-immunpozitív sejtjeinek 
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számában a fiatal és az idıs állatok között [Bowenkamp és mtsai, 2000; Emerich és mtsai, 

1993], bár más eredmények az idıs állatoknál kevesebb sejtet mutattak [Lindner és mtsai, 

1999].  

 Az állatok különbözı neurotoxikus hatásokkal szembeni érzékenységét számos faktor 

befolyásolja, mint például genetikai faktorok, egyedi endogén variabilitás és a kor 

[Schwarting és Huston, 1997; Sedelis és mtsai, 2000; 2001; 2003; Voronina és mtsai, 1990]. 

Az már ismert tény, hogy az idıs állatok sokkal érzékenyebbek a különbözı neurotoxikus 

károsító tényezıkkel szemben, mint a fiatal állatok. Az idıs egerekben az 1-methyl-4-phenyl-

1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) sokkal nagyobb degenerációt okoz, mint a fiatal 

egyedekben [Ali és mtsai, 1993; Date és mtsai, 1990; Ricaurte és mtsai, 1987], de a 6-OHDA-

nal végzett kísérletek eredményei ellentmondásosak. Ricaurte és munkatársai [Ricaurte és 

mtsai, 1988] kimutatták, hogy a 6-OHDA károsító hatás nem fokozódik az idıs egerekben, 

míg Marshall munkacsoportja szerint a dopamin szint csökkenése 6-OHDA lézió után sokkal 

nagyobb az idıs állatokban, mint a fiatal egyedekben, különösen abban az esetben, amikor kis 

mennyiségő toxint adnak az állatnak [Marshall és mtsai, 1983]. Továbbá azt is kimutatták, 

hogy a 6-OHDA léziót követıen egy kompenzatórikus változás figyelhetı meg a 

neuropeptidek eloszlásában a fiatal állatokban, de az idıs egyekre ez nem jellemzı [Yurek és 

Fletcher-Turner, 2001]. Egyéb biokémiai és magatartási vizsgálatok is igazolták a középkorú 

és az idıs állatok nagyobb fokú érzékenységét a 6-OHDA károsító hatására [Cass és mtsai, 

2002; Lindner és mtsai, 1999]. Saját kísérletünk során azt találtuk, hogy a sejtpusztulás 

azonos mértékő volt az öreg és a fiatal állatoknál, de a magatartási eltérések sokkal 

kifejezettebbek voltak az idıs állatoknál. Hasonló eredményt írt le Linder munkacsoportja is 

[Lindner és mtsai, 1999]. Az idıs állatok motoros aktivitása nagymértékben csökkent, amit a 

mozgással töltött idı, és a megtett távolság csökkenése is igazolt, ráadásul az öreg állatok 

nem is ágaskodtak 1 nappal az operációt követıen. Kísérleteink során azt az érdekes 

eredményt kaptuk, hogy az idıs és a fiatal hím állatok egyformán javultak a 10. napra, aminek 

az oka az lehet, hogy a substantia nigrában azonos mennyiségő sejt pusztult el. 

 Korábbi kísérletekben a magatartási jelek vizsgálata során számos eltérést találtak a 

nıstény és a hím állatok között. A nıstény állatok általában sokkal aktívabbak, még 

gonadectomiát követıen is, ami azt igazolja, hogy a nagyobb aktivitás hátterében nem csak a 

gonadális hormonok állnak [Blizard és mtsai, 1975]. Vizsgálatunk során mi nem találtunk 

szignifikáns különbséget a fiatal nıstény és hím állatok aktivitása közt az operáció elıtt, de 10 

nappal az operáció után feltőnı különbség volt a két nem között: mind a fiatal és az idıs 
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nıstények szignifikánsan aktívabbak voltak, mint a hím állatok, vagyis a nıstények 

hipokinetikus jelei sokkal gyorsabban javultak. 

 Mint azt már korábban említettük, a neurotoxikus hatásokkal szembeni érzékenységet 

számos faktor befolyásolja. Néhány kísérletben a nemi különbségeket is vizsgálták, de ezen 

eredmények száma nagyon kevés. Az egerekben nem találtak nemi különbséget a MPTP 

érzékenységben [Sedelis és mtsai, 2000]. Korábbi kísérletekben kimutatták, hogy az 

ösztrogénkezelés egyformán csökkenti az MPTP károsító hatását ivartalanított hím és nıstény 

egerekben [Dluzen és mtsai, 1996], és csökkenti a 6-OHDA toxikus hatását ovariectomizált 

nıstényekben, de ebben a vizsgálatban az eredményeket hím állatokkal nem hasonlították 

össze [Dluzen, 1997]. Ezzel szemben Disshon és munkatársai azt találták, hogy patkányban 

az ösztrogén kezelés az MPTP toxicitást csak ovariectomizált nıstény állatokban csökkenti, 

míg a kasztrált hímekben nincs ilyen hatása [Disshon és Dluzen, 2000]. A mi eredményeink is 

alátámasztották ezen korábbi megfigyeléseket, ugyanis a nıstény állatok léziós oldali 

substantia nigrájában szignifikánsan több TH-immunpozitív sejtet találtunk 6-OHDA léziót 

követıen, mint a hím állatokban. Ráadásul ezen eltérést az idıs nıstény és hím állatok között 

is ki tudtuk mutatni. A magatartási vizsgálatok azt mutatták, hogy a fiatal nıstények 

szignifikánsan jobban javultak az operációt követıen, és az idıs nıstények kezdeti 

hipokinetikus jelei sem voltak olyan súlyosak, mint a többi csoportban.  

Korábbi irodalmi adatokból ismert, hogy az aszimmetrikus jelek a posztoperatív 

idıszakban részleges javulást mutatnak [Fornaguera és mtsai, 1994; Mokrey, 1995; Nikolaus 

és mtsai, 1997; Pritzel és Huston, 1981; Pritzel és mtsai, 1983; Schwarting és mtsai, 1991; 

Schwarting és Huston, 1997; Tolwani és mtsai, 1999], és a javulás dinamikáját 

nagymértékben befolyásolja a károsodott dopaminerg sejtek száma. Azok az állatok, amelyek 

dopaminerg sejtjei súlyosan károsodtak, nem mutatnak javulást az operációt követı elsı 

héten, míg a kisebb lézióval rendelkezı állatok részlegesen vagy teljesen megjavulnak [Pritzel 

és Huston, 1981; Schwarting és Huston, 1996a,b]. Kísérletünk során azt találtuk, hogy a hím 

állatoknál a dopaminerg sejtek 90%-a pusztult el a léziós oldalon, míg a nıstény állatoknál a 

károsodás csak 50-60%-os volt. A szövettani vizsgálattal észlelt szembetőnı különbség 

magyarázatot adhat arra, hogy miért javultak sokkal gyorsabban a nıstény állatok 

hipokinetikus és aszimmetriás jelei. Az idıs nıstények aszimmetrikus jelei az aszimmetrikus 

forgás kivételével azonban nem tőntek el teljesen 10 nappal az operáció után, aminek 

hátterében a kissé súlyosabb sejtkárosodás és a kompenzatórikus mechanizmusok ineffektív 

mőködése állhat. 
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Jelenlegi kísértünkkel további adatokat szolgáltattunk arra, hogy 6-OHDA indukálta 

substantia nigra károsodás eltérı magatartási és szövettani eltéréseket okoz különbözı nemő, 

és korú állatoknál. Ezzel a vizsgálattal is bizonyítottuk azt, hogy az egyes betegségek 

preklinikai kutatásában fontos szerepet töltenek be a nemi és az életkori különbségeket 

vizsgáló munkák, hiszen ezek nagy segítséget nyújthatnak a betegségek hatékonyabb klinikai 

terápiájának kidolgozásában.  
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VII. PACAP KEZELÉS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA PARKINSON-K ÓR 

MODELLBEN 

 

A. Eredmények 

 

a. Magatartásvizsgálat 

 

 A mozgási idı vizsgálata során a Parkinson-kórra jellemzı hipokinetikus jeleket 

találtunk a kontroll, csak 6-OHDA-nal kezelt állatcsoportban mindkét vizsgált idıpontban 

(VII.1.A. ábra). Ezzel szemben nem találtunk szignifikáns eltérést a PACAP-pal kezelt 

csoportok, és a normál illetve a fiziológiás sóoldattal kezelt állatok eredményei között egyik 

idıpontban sem. Legtöbbet a 0,1 µg PACAP-pal kezelt állatok mozogtak a léziós csoportok 

közül.  

Az 1 µg PACAP-pal kezelt csoport kivételével hasonló eredményeket kaptunk a 

megtett út értékelése során (VII.1.B. ábra). Az 1 µg PACAP-pal kezelt állatok nem tettek meg 

több utat, mint a 6-OHDA-nal kezelt csoport, de értékeik szignifikánsan javultak 10 nappal az 

operáció után. A kisebb PACAP dózissal kezelt állatok már 1 nappal az operációt követıen 

jobb jeleket mutattak, és szignifikáns különbséget nem találtunk ezen állatcsoport és a normál 

vagy csak fiziológiás sóoldattal kezelt állatok között.  

Az inaktivitással eltöltött idı a megfigyelési periódusban fokozatosan csökkent, ami 

szintén bizonyíték a motoros aktivitás javulására (VII.1.C. ábra). A 6-OHDA-nal és az 1 µg 

PACAP-pal kezelt állatok szignifikánsan több idıt töltöttek mozgás nélkül, és tüneteik a 10. 

napra sem javultak szignifikánsan. Ezzel szemben a 0,1 és 0,01 µg PACAP-pal kezelt állatok 

nem töltöttek szignifikánsan több idıt teljesen mozdulatlanul, mint a normál vagy csak 

fiziológiás sóoldattal kezelt állatok egyik vizsgált idıpontban sem.  
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VII.1. ábra.  Az ábrák a normál állatok, fiziológiás sóoldattal, 6-OHDA-nal és a lézió 
mellett 1, 0,1 valamint 0,01 µg PACAP-pal kezelt állatok mozgással töltött idejét (A), mozgás 
során megtett távolságát (B), teljes nyugalomban töltött idejét (C) jelölik (átlag±SEM) 1 és 10 
nappal a léziót követıen. *P<0,05, **P<0,01 vs fiziológiás sóoldattal kezelt állatok; #P<0,05, 
##P<0,01 vs kontroll, 6-OHDA-nal kezelt állatok.  
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Az ágaskodások száma az operációt követıen minden kezelt csoportban a fiziológiás 

sóoldattal kezelt állatokat is beleértve szignifikánsan csökkent a normál állatokhoz 

viszonyítva (VII.2.A. ábra). A 10. napra azonban a fiziológiás sóoldattal kezelt csoport és a 

0,1 µg PACAP-pal kezelt csoport a normál állatokkal azonosan ágaskodott, az 1 és 0,01 µg 

PACAP-pal kezelt állatok pedig részleges javulást mutattak. Hasonló tendenciát figyelhettünk 

meg a szabad ágaskodások százalékos arányát tekintve. Minden operált állatcsoportban 1 

nappal az operáció után szignifikánsan csökkent a szabad ágaskodások százalékos aránya a 

normál állatokhoz viszonyítva (VII.2.B. ábra). A fiziológiás sóoldattal kezelt állatok és 

minden PACAP kezelt állat 10 nappal az operáció után szignifikánsan javult, míg a 6-OHDA-

nal kezelt állatok értékei késıbb sem mutattak szignifikáns javulást. 
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VII.2. ábra.  Az ábrák a normál állatok, fiziológiás sóoldattal, 6-OHDA-nal és a lézió 
mellett 1, 0,1 valamint 0,01 µg PACAP-pal kezelt állatok ágaskodásainak számát (A) és 
szabad ágaskodásainak százalékos arányát (B) jelölik (átlag±SEM) 1 és 10 nappal a léziót 
követıen. *P<0,05, **P<0,01 vs normál állatok; #P<0,05, ##P<0,01 vs kontroll, 6-OHDA-nal 
kezelt állatok.  
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b. Aszimmetrikus jelek vizsgálata 

 

Az aszimmetrikus jelek vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy a 6-OHDA lézión 

átesett állatok szignifikáns balra irányuló forgó mozgást végeztek 1 nappal az operáció után 

(VII.3.A. ábra). A 10. napra ezen aszimmetria teljesen eltőnt a PACAP-pal kezelt 

csoportoknál, míg a kontroll csoport egyedei késıbbi idıpontban is szignifikáns bal oldali 

túlsúlyú aszimmetriát mutattak (VII.3.B. ábra). Eredményeink értékelése során a balra 

irányuló forgások számát az összes forgás százalékában is kifejeztük, így azt kaptuk, hogy az 

összes léziós állat balra irányuló forgásának száma az összes forgásnak kb. 90%-a volt 1 

nappal az operációt követıen (VII.3.C. ábra). Minden kezelt állat szignifikáns javulást 

mutatott a 10. napra, de a kontroll állatok balra irányuló forgásának aránya 80% maradt, ami 

szignifikánsan különbözött a normál és csak fiziológiás sóoldattal kezelt állatok értékeitıl. A 

PACAP kezelt állatoknál a 10. napra megközelítıleg azonos számban forogtak mindkét 

irányba, a bal oldali forgások százaléka megközelítette az ideális 50%-ot. 

 Hasonló eredmények születtek az aszimmetrikus ágaskodás vizsgálata során (VII.4. 

ábra). A normál és csak fiziológiás sóoldattal kezelt állatoknál nem találtunk szignifikáns 

eltérést a bal és a jobb mellsı végtag használata között, míg a léziós állatok szignifikánsan 

többet ágaskodtak bal mellsı végtagjukkal 1 nappal az operáció után (VII.4.A. ábra). Ez az 

aszimmetria a PACAP kezelt csoportokban teljesen eltőnt a 10. napra, de a kontroll 

csoportban továbbra is észlelhetı volt (VII.4.B. ábra). Abban az esetben, amikor a bal mellsı 

végtaggal történt ágaskodások számát az összes ágaskodás számának százalékában adtuk 

meg, azt az eredményt kaptuk, hogy 1 nappal az operációt követıen minden léziós állat 80-

90%-ban használta a bal végtagját (VII.4.C. ábra). A kontroll és az 1 µg PACAP-pal kezelt 

állatok még 10 nappal az operáció után is aszimmetrikusan használták végtagjaikat ágaskodás 

közben, míg a 0,1 és 0,01 µg PACAP-pal kezelt állatcsoport egyedei szignifikánsan javultak, 

és végtagjaikat megközelítıleg 50-50%-ban használták. 

 A thigmotaxis vizsgálata során a léziós állatok szignifikánsan több idıt töltöttek bal 

oldalukkal a falnak támaszkodva 1 nappal az operáció után (VII.5.A. ábra), de a 10. napra 

nem volt szignifikáns különbség a két oldal között egyik állatcsoportnál sem (VII.5.B. ábra). 

Abban az esetben, amikor annak a mozgásnak a százalékos arányát néztük, amikor az állat a 

bal oldalával támaszkodott a falnak, csak a kontroll állatoknál és az 1 µg PACAP-pal kezelt 

állatoknál találtunk szignifikáns eltérést a fiziológiás sóoldattal kezelt állatokhoz viszonyítva 

(VII.5.C. ábra). A legjobb javulást itt is a 0,1 µg PACAP-pal kezelt állatcsoportban találtuk, 
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ahol az állatok mindkét oldalukkal egyformán támaszkodtak a falnak a 10 nappal az operáció 

után.  
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VII.3. ábra.  Az ábrák a normál állatok, fiziológiás sóoldattal, 6-OHDA-nal és a lézió 
mellett 1, 0,1 valamint 0,01 µg PACAP-pal kezelt állatok jobbra és balra irányuló forgásainak 
számát jelölik (átlag±SEM) 1 (A) és 10 nappal (B) a léziót követıen. **P<0,01, ***P<0,001. 
A 3.C. ábra a balra irányuló forgások százalékos arányát mutatja. ***P<0,001 vs fiziológiás 
sóoldattal kezelt állatok; #P<0,05, ##P<0,01 vs kontroll, 6-OHDA-nal kezelt állatok. A 
pontozott vonal a normál 50%-os arányt jelöli. 
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VII.4. ábra.  Az ábrák a normál állatok, fiziológiás sóoldattal, 6-OHDA-nal és a lézió 
mellett 1, 0,1 valamint 0,01 µg PACAP-pal kezelt állatok a bal és jobb mellsı végtaggal 
végzett ágaskodásainak számát jelölik (átlag±SEM) 1 (A) és 10 nappal (B) a léziót követıen. 
*P<0,05, **P<0,01. A 4.C. ábra a bal mellsı végtaggal végzett ágaskodások százalékos 
arányát mutatja. *P<0,05, **P<0,01 ***P<0,001 vs fiziológiás sóoldattal kezelt állatok; 
#P<0,05 vs 6-OHDA-nal kezelt állatok. A pontozott vonal a normál 50%-os arányt jelöli. 
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VII.5. ábra.  Az ábrák a normál állatok, fiziológiás sóoldattal, 6-OHDA-nal és a lézió 

mellett 1, 0,1 valamint 0,01 µg PACAP-pal kezelt állatok az aszimmetrikus thigmotaxisát 
jelölik (átlag±SEM) 1 (A) és 10 nappal (B) a léziót követıen. *P<0,05, **P<0,01. Az 5.C. 
ábra a bal oldallal a falnak támaszkodva végzett mozgás százalékos arányát mutatja. 
*** P<0,001. A pontozott vonal a normál 50%-os arányt jelöli. 
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c. Apomorfin indukálta forgó mozgás vizsgálata 

 

 A fiziológiás sóoldattal kezelt állatoknál apomorfinnal nem tudtunk rotációs mozgást 

indukálni. A 6-OHDA-nal kezelt kontroll csoportban a forgások átlag mennyisége 30 perces 

megfigyelés alatt 186,5±33,4 volt. A PACAP-pal kezelt csoportok egyedei szignifikánsan 

kevesebbet forogtak, a forgások átlag száma 65,0±26,8, 17,06±6,9 és 14,5±9,5 volt az 1, 0,1 

és 0,01 µg PACAP-pal kezelt csoportokban. Bár az 1 µg PACAP-pal kezelt állatok átlaga 

magasabb volt, mint a másik két PACAP-pal kezelt állatcsoport értéke, az eltérés nem 

bizonyult szignifikánsnak.  

 

d. Szövettani vizsgálat eredménye 

 

 A kontroll állatcsoportban TH-immunohisztokémia segítségével súlyos dopaminerg 

sejtkárosodást találtunk a substantia nigra pars compactájában. A dopaminerg sejtek 

megközelítıleg 90%-a pusztult el a kezelés hatására a lézió oldalán (VII.6., 7. ábra). A 

PACAP-pal kezelt csoportoknál szintén szignifikáns mértékő sejtkárosodást észleltünk a lézió 

oldalán a normál állatokhoz viszonyítva, de a sejteknek itt csak az 50%-a pusztult el a kezelés 

hatására. A PACAP-pal kezelt egyedek sejtkárosodása szignifikánsan kisebb mértékő volt a 

kontroll csoport sérüléséhez képest. Ezen eredmények azt mutatják, hogy a PACAP a 

dopaminerg sejtek majdnem 50%-át megvédte a 6-OHDA neurotoxikus hatásával szemben. A 

különbözı dózisú PACAP kezelés között azonban nem találtunk szignifikáns eltérést. 

 A ventralis tegmentalis areában a sejtek kevésbé sérültek a 6-OHDA kezelés hatására, 

mint a substantia nigra sejtjei. A kontroll csoportban a dopaminerg sejtek 60%-a pusztult el a 

léziós oldalon, ami szignifikáns különbségnek bizonyult a fiziológiás sóoldattal kezelt állatok 

sejtpusztulásához képest (VII.6., 8. ábra). Minden PACAP kezelt csoportban a sejtpusztulás 

aránya csak 10% volt, ami szignifikánsan kevesebb, mint a kontroll csoport sejtpusztulásának 

mértéke.  
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VII.6. ábra.  Az ábra a normál állatok, fiziológiás sóoldattal, 6-OHDA-nal és a lézió 
mellett 1, 0,1 valamint 0,01 µg PACAP-pal kezelt állatok bal oldali substantia nigrájában és 
ventralis tegmentalis areában található TH-immunpozitív sejtek számát jelöli az ép oldal 
százalékában kifejezve (átlag±SEM).*P<0,05 vs fiziológiás sóoldattal kezelt állatok, #P<0,05 
vs kontroll, 6-OHDA-nal kezelt állatok. 
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VII.7. ábra.  TH-immunhisztokémiával készült felvételeken egy-egy reprezentatív 6-

OHDA-nal (A) és a lézió mellett 1 (B), 0,1 (C) valamint 0,01 µg (D) PACAP-pal kezelt állat 
jobb és bal oldali subtantia nigrája látható. A kontroll (A) állatcsoportban súlyos dopaminerg 
sejtkárosodást találtunk a léziós oldalon (bal), azonban a PACAP-pal kezelt egyedek (B,C,D) 
sejtkárosodása szignifikánsan kisebb mértékő volt. Az azonos állatból készült felvételekhez 
egyforma nagyítást használtunk. 
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VII.8. ábra.  TH-immunhisztokémiával készült felvételeken egy-egy reprezentatív 6-

OHDA-nal (A) és a lézió mellett 0,1 µg (B) PACAP-pal kezelt állat jobb és bal oldali 
ventralis tegmentalis areája látható. A ventralis tegmentalis areában a sejtek kevésbé sérültek 
a 6-OHDA kezelés hatására, mint a substantia nigra sejtjei. A kontroll csoportban a 
dopaminerg sejtek 60%-a pusztult el a léziós oldalon, míg a PACAP-pal kezelt csoportban a 
sejtpusztulás aránya csak 10% volt. Az azonos állatból készült felvételekhez egyforma 
nagyítást használtunk. 

B 

A 
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B. Az eredmények értékelése 

 

A leírt eredményeink arra engednek következtetni, hogy a PACAP képes kivédeni a 6-

OHDA neurotoxikus hatása következtében kialakuló hipokinéziát és elısegíti a kialakuló 

tünetek mielıbbi javulását. A legjobb eredményeket a 0,1 µg PACAP-pal kezelt állatoknál 

találtuk. Szövettani vizsgálataink azt mutatták, hogy a PACAP koncentrációjától függetlenül a 

substantia nigra pars compactájában található dopaminerg sejtek kb. 50%-át megvédi a 

neurotoxikus hatással szemben. Korábbi megfigyelésekhez hasonlóan mi is azt tapasztaltuk, 

hogy a klinikai tünetek megjelenéséhez a dopaminerg sejtek legalább 90%-ának károsodnia 

kell [Mokrey, 1995]. A szomszédos ventralis tegmentalis area dopaminerg neuronjai is 

gyakran érintettek a 6-OHDA indukálta lézió esetén [Moore és mtsai, 2001], emiatt ezen 

terület TH-immunpozitív sejtjeit is megszámoltuk vizsgálatunk során. A PACAP kezelt 

állatoknál nem találtunk szignifikáns eltérést, míg a kontroll csoportban a ventralis 

tegmentalis area dopaminerg sejtjeinek megközelítıleg 40%-a pusztult el. Bár a neurológiai 

tünetek jelentıs részének kialakulásáért a substantia nigra károsodása a felelıs, de a ventralis 

tegmentalis area károsodás is szerepet játszik súlyosabb tünetek kialakulásában [Moore és 

mtsai, 2001]. Kísérletünk során kimutattuk, hogy a PACAP kezelés mindkét agyterületben 

nagy mennyiségben megvédte a dopaminerg sejteket, és a neurológiai tünetekben észlelt 

szignifikáns javulás e két területben észlelt védı hatás együttes következménye lehet.  

 Korábbi kísérletekben mások kimutatták, hogy az intracerebroventricularis PACAP 

kezelés képes fokozni a patkányok spontán motoros aktivitását és az ágaskodásaik számát 

[Masuo és mtsai, 1995]. A PACAP-pal 67%-os szerkezeti homológiát mutató VIP is növeli 

nagy dózisban a lokomotoros aktivitást [Itoh és mtsai, 1985]. A kutatók elgondolása szerint a 

VIP és a PACAP az agyi dopaminerg és a noradrenerg rendszer stimulálásával képesek 

fokozni a motoros aktivitást [Masuo és mtsai, 1995]. A PACAP kezelés után az újszülött 

patkányok motoros aktivitása is növekedett open-field tesztben [Reglıdi és mtsai, 2003a]. 

Ezen korábbi megfigyelések alapján feltételezhetjük, hogy a PACAP motoros aktivitásra 

kifejtett hatása is ellensúlyozni képes a dopaminerg károsodás következtében kialakuló 

magatartásbeli eltéréseket.  

Az általános aktivitási jelekkel ellentétben, amiben a PACAP-pal kezelt állatok 

javulást mutattak már az elsı napon, az aszimmetrikus jelek mindegyik csoportban egyforma 

súlyossággal jelentkeztek a kezelést követıen. Korábbi vizsgálatok során már kimutatták, 

hogy az állatok aszimmetriás jelei pár nap elteltével spontán javulást mutatnak [Mokrey, 

1995]. Bár a kontroll állatok is szignifikánsan javultak, csak az aszimmetrikus thigmotaxis 
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tőnt el teljesen, míg a forgásban és a támaszkodó mozgásban megmaradt a bal oldali túlsúly. 

Ezzel ellentétben a PACAP-pal kezelt állatok aszimmetrikus tünetei teljesen eltőntek 10 

nappal a kezelés után. A 6-OHDA lézió krónikus szakaszában súlyos egyoldali sejtkárosodás 

esetén apomorphin injectióval aszimmetrikus forgás indukálható [Mokrey, 1995]. A PACAP-

pal kezelt állatok szignifikánsan kevesebbet forogtak apomorphin injekció hatására, és a 0,1 

és 0,01 µg PACAP-pal kezelt állatok felénél contralateralis forgást nem is lehetett kiváltani. 

Eredményeink azt mutatják, hogy bár a PACAP-pal kezelt állatok is súlyos aszimmetrikus 

jeleket mutattak a mőtét után, de ezek a jelek a 10. napra teljesen eltőntek. Ezen 

megfigyelések szoros összefüggésben állnak az épen maradt dopaminerg sejtek 

mennyiségével. 

Kísérletünk során kimutattuk, hogy a 3 különbözı dózisban alkalmazott PACAP 

csökkenti a dopaminerg sejtpusztulást a substantia nigra és a ventralis tegmentalis area 

területén. Bár szignifikáns eltérést nem találtunk a TH-immunpozitív sejtek mennyiségében a 

három különbözı dózissal kezelt állatcsoport között, a magatartási jelek legnagyobb 

mértékben a 0,1 µg PACAP-pal kezelt csoportban javultak. A kísérleteink során fennálló 

szöveti koncentrációt pontosan nem ismerjük, azon megfigyeléseink, mely szerint a kisebb 

dózisú PACAP hatásosabbnak bizonyult, megegyeznek más kutatások eredményeivel 

[Arimura, 1998; 2003]. Számos kísérletben kimutatták a PACAP dózis függı hatását [Morio 

és mtsai, 1996a,b], melynek hátterében az állhat, hogy a különbözı dózisú PACAP más 

jelátviteli utakon keresztül fejti ki hatását [Arimura, 2003]. 

A 6-OHDA lézió következtében kialakuló sejtlézió pathogenezisében mind 

állatkísérletes modellben, mind emberben fontos szerepet töltenek be az oxidatív stressz 

indukálta apoptotikus és az inflammatorikus hatások [Hartmann és mtsai, 2000; Mokrey, 

1995]. Korábban már számos kísérletben bizonyították a PACAP védı hatását ezen károsító 

faktorokkal szemben [Delgado és mtsai, 2003; Ganea és Delgado, 2002; Leker és Shohami, 

2002], de a védı hatás pontos mechanizmusa azonban még nem ismert a kísérletünk során 

alkalmazott modellben. A PACAP neuroprotektív hatásának lehetséges mechanizmusai az 

utolsó fejezetben olvashatók.  



 54 

VIII. PACAP KEZELÉS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA HUNTINGTON -CHOREA 

MODELLBEN 

 

A. Eredmények 

 

a. Magatartásvizsgálat 

 

A quinolinsav indukálta egyoldali striatalis károsodás következtében az állatok 

spontán motoros aktivitása megnövekedett, hiperkinetikusak voltak. A féloldali lézió 

következtében a mőtétet követı napokon az állatok jellegzetes aszimmetrikus jeleket 

mutattak, amelyek a 10. napra spontán javultak, de késıbb a mőtétet követı 30. napon további 

javulást nem tapasztaltunk. A PACAP kezelés hatására az állatok neurológiai tünetei sokkal 

enyhébbek voltak, ezen felül a PACAP csökkentette a striatalis sejtek károsodását is. 

A motoros aktivitás vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy a quinolinsav léziós 

kontroll állatok hiperkinetikusak voltak, szignifikánsan többet mozogtak 1 nappal az 

operációt követıen a normál állatokhoz képest, de a mozgással töltött idı a 10. napra a 

normál szintre csökken (VIII.1.A. ábra). A 2 µg PACAP-pal kezelt állatok szintén 

szignifikánsan többet mozogtak, mint a normál állatok 1 és 10 nappal az operáció után. Ezzel 

szemben a 0,2 µg PACAP kezelésben részesült állatok egyik vizsgált idıpontban sem 

mozogtak szignifikánsan többet, mint a normál állatok.  

A motoros aktivitás vizsgálata során számoltuk az összes forgás számát is (VIII.1.B. 

ábra). A quinolinsav léziós kontroll állatok a 2 µg PACAP-pal kezelt állatokkal együtt 

szignifikánsan többet, majdnem dupla annyit forogtak 1 nappal az operációt követıen, mint a 

normál állatok, de a forgások száma 10 nappal a mőtét után újra visszatért a normál szintre 

mindkét csoportnál. Ezzel szemben nem volt szignifikáns különbség a forgások számát 

tekintve a normál állatok és a 0,2 µg PACAP-pal kezelt állatok között egyik vizsgált 

idıpontban sem. 
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VIII.1. ábra.  Az ábrák a kontroll quinolinsavval, és a lézió mellett 0,2 valamint 2 µg 
PACAP-pal kezelt állatok mozgással töltött idejét (A) és forgásainak számát (B) jelölik 
(átlag±SEM) a lézió elıtt (0 nap), 1, 10 és 30 nappal a léziót követıen. *P<0,05.  
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A forgási aszimmetria rendkívül szembetőnı volt a quinolinsavval kezelt kontroll 

állatoknál és a 2 µg PACAP-pal kezelt állatoknál 1 nappal az operációt követıen, ami 

részlegesen javult a 10. napra, de további javulást nem mutatott. Ezzel szemben a 0,2 µg 

PACAP-pal kezelt állatok bár szignifikáns aszimmetriát mutattak 1 nappal a kezelés után, ez 

az aszimmetria teljesen eltőnt a 10. napra (VIII.2.A. ábra). 

A quinolinsavval kezelt kontroll állatok támaszkodó mozgásának vizsgálata során 

nagyfokú bal oldali aszimmetriát találtunk mind 1, mind 10 nappal a lézió után, ami a 30. 

napra enyhe javulást mutatott. A különbözı dózisú PACAP-pal kezelt állatok között nem 

találtunk szignifikáns különbséget, ezek az állatok a jobb mellsı végtagjukat gyakrabban 

használták támaszkodás közben, így az aszimmetria jóval enyhébb volt már 1 nappal az 

operáció után (VIII.2.B. ábra).  

Az elıbbi aszimmetrikus jelhez hasonlóan a sérült állatok szignifikánsan nagyobb utat 

tettek meg bal oldalukkal a falnak támaszkodva, mint a normál állatok. Aszimmetrikus 

thigmotaxist figyeltünk meg minden léziós állatnál a vizsgálat egész ideje alatt. Bár a 0,2 µg 

PACAP-pal kezelt állatok is szignifikáns aszimmetriát mutattak, a bal oldal dominanciája 

mégsem volt annyira kifejezett, mint a többi csoportban (VIII.2.C. ábra). 
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VIII.2. ábra.  Az ábrák a kontroll quinolinsavval, és a 0,2 valamint 2 µg PACAP-pal 

kezelt léziós állatok aszimmetrikus forgó mozgását (A), aszimmetrikus ágaskodását (B), 
aszimmetrikus fal melletti mozgását (C) jelölik (átlag±SEM) az operáció elıtt (0 nap), 1, 10 
és 30 nappal a léziót követıen. *P<0,05 ,**P<0,01, ***P<0,001. A pontozott vonal a normál 
50%-os arányt jelöli. 



 58 

c. Katalepszia teszt 

 

A rigiditási jelek vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy a kontroll léziós állatok és a 2 

µg PACAP-pal kezelt állatok szignifikánsan kevesebb idıt töltöttek mozdulatlanul 

mindhárom tesztnél, mint a normál állatok. Azonban nem találtunk szignifikáns eltérést a 0,2 

µg PACAP-pal kezelt állatok és a normál állatok között a magas rúd tesztben, és az üveg 

tesztben, hiszen mindkét csoport egyedei hosszú ideig képesek voltak megtartani abnormális 

helyzetüket (VIII.3. ábra).  
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VIII. 3. ábra.  Az ábra a normál, kontroll quinolinsavval, és a lézió mellett 0,2 
valamint 2 µg PACAP-pal kezelt állatok mozdulatlansággal töltött idejét ábrázolja a 3 
különbözı katalepszia tesztben (átlag±SEM). *P<0,05. 
 

d. Szövettani vizsgálat 

 

A szövettani vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a léziós oldalon a kontroll 

állatoknál a NADPH-diaforáz pozitív neuronok száma kb. 20%-al kevesebb volt, mint az ép 

oldalon, míg a PACAP-pal kezelt állatoknál a sejtelhalás csak 10%-a volt az ép oldalnak 

(VIII.4. ábra).  
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VIII.4. ábra.  Az ábra a kontroll quinolinsavval, és a lézió mellett 0,2 valamint 2 µg 
PACAP-pal kezelt állatok bal oldali striatumában található NADPH-diaforáz pozitív sejtek 
számát jelöli az ép oldal százalékában kifejezve (átlag±SEM).*P<0,05. 
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B. Az eredmények értékelése 

 

 Kísérletünkben bebizonyítottuk, hogy a quinolinsav léziót megelızı PACAP kezelés 

felére csökkentette a károsodott sejtek számát a striatumban, megakadályozta a hiperaktivitás 

kialakulását, és elısegítette a féloldali lézió következtében kialakuló aszimmetrikus jelek 

gyors javulását.  

 A kísérlet során észlelt sejtkárosodás mértéke nagymértékben eltért korábban a 

Parkinson-kór modellben a substantia nigra területén észlelt közel 80%-os sejtpusztulástól 

[Mokrey, 1995; Schwarting és Huston, 1996a,b]. Ez azzal magyarázható, hogy kísérletünk 

során a NADPH-diaforáz festést alkalmaztuk, amely a közepes mérető tüske nélküli 

neuronokat festi, amelyek relatíve megkíméltebbek a quinolinsav lézió során [Beal és mtsai, 

1986; Roberts és mtsai, 1993]. Azért választottuk mégis ezt a léziót, mert az így létrejött 

striatalis károsodás modellezi legjobban az emberi Huntington-chorea pathomorfológiai 

sajátosságait. A NAPDH-diaforáz pozitív tüske nélküli sejtek somatostatint és neuropeptid Y-

t tartalmaznak. Ezen sejtek károsodásának hátterében az állhat, hogy az állatmodellben 

alkalmazott excitatoros aminosav túlingerli a neurotraszmittereket termelı sejteket, ami a 

sejtek pusztulása után a betegségre jellemzı tünetegyüttest hoz létre [Beal és mtsai, 1986; 

Roberts és mtsai, 1993]. PACAP kezelés hatására megközelítıleg fele annyi sejt pusztult el a 

lézió után, mint a kontroll állatokban, ezzel magyarázhatóak a PACAP-pal kezelt állatok 

szignifikánsan jobb neurológiai tünetei. 

 A Parkinson-kór modellben elért eredményekhez hasonlóan itt is az alacsonyabb dózis 

volt a hatékonyabb, míg a nagyobb dózis esetében a kontroll állatokhoz hasonló 

hiperaktivitást találtunk a motoros aktivitás vizsgálata során. Mint ahogy azt már a korábbi 

fejezetekben részletesen leírtuk ezen eredmények hátterében a PACAP dózisfüggı hatása 

[Arimura, 2003; Morio és mtsai, 1996a,b], valamint a magasabb koncentrációjú PACAP 

aktivitást fokozó hatása állhat [Masuo és mtsai, 1995]. 

 A PACAP védı hatásának pontos mechanizmusa a Parkinson-kórhoz hasonlóan a 

Huntington-chorea modellben sem ismert. Mégis ismerve a betegségek pathomechanizmusát, 

és a PACAP korábban in vitro kísérletekben kimutatott védı hatásait számos lehetséges 

mechanizmus számításba jöhet. Ezeket az utolsó fejezetben tárgyaljuk. 
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IX. PACAP KEZELÉS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA MONOSODIUM G LUTAMÁT 

KEZELÉS KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULÓ RETINÁLIS DEGENERÁC IÓBAN 

 

A. Eredményeink 

 

Az újszülött patkányokban MSG kezelést követıen súlyos retinadegeneráció alakult 

ki. A kezelt állatok retinájának ILM-OLM távolsága megközelítıleg fele akkora volt 

(79.7±4.5 µm), mint a kezeletlen állatokban mért távolság (163.7±5.4 µm). A károsító hatások 

leginkább a belsı retinális rétegeket érintették (IX.1., 2. ábra). A MSG kezelt állatoknál a 

fotoreceptor rétegben, a külsı sejtes és rostos rétegben szignifikáns elváltozást nem találtunk, 

de a belsı sejtes réteg és a ganglion sejtek rétege a háromszori MSG kezelést követıen 

teljesen összeolvadt. Ezen rétegek vastagsága több mint felére csökkent, a köztük 

elhelyezkedı belsı rostos réteg eltőnt. Az MSG kezelés mellett 1 pmol PACAP-pal is kezelt 

állatok retinája nem különbözött szignifikánsan a kontroll, a csak MSG-vel kezelt állatok 

retinájának szerkezetétıl (IX.1., 2.C. ábra). Ezzel szemben a 100 pmol intravitreális PACAP 

kezelés szignifikánsan csökkentette az MSG kezelés indukálta retinális károsodást (IX.1., 

2.D. ábra). Bár ezen csoport állatainak retinái szignifikánsan vékonyabbak voltak, mint a 

normális retina vastagsága, a belsı rétegek nem szenvedtek olyan súlyos károsodást, mivel 

mindhárom belsı réteg (INL, IPL és GCL) jól láthatóan elkülönült egymástól. A belsı 

rétegek szignifikánsan szélesebbek voltak, mint az MSG kezelt kontroll állatok belsı retinális 

rétegei, és a retina szerkezete a normális retina struktúráját mutatta.  
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IX.1. ábra. Az ábra a kezeletlen állatok, MSG-vel kezelt és a lézió mellett 
intravitreálisan 1 és 100 pmol PACAP-pal kezelt állatok retinális rétegeinek vastagságát 
ábrázolja (átlag±SEM). Az ILM-OLM távolság: külsı és a belsı határhártya közti távolság, 
INL: belsı sejtes réteg; IPL: belsı rostos réteg. *P<0,05. 
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IX.2. ábra. Egy-egy reprezentatív kezeletlen (A), MSG-vel kezelt (B) és a lézió 
mellett intravitreálisan 1 (C) és 100 pmol PACAP-pal (D) kezelt állat retinájának 
morfológiája Nissl festéssel. ONL: külsı sejtes réteg; OPL: külsı rostos réteg; INL: belsı 
sejtes réteg; IPL: belsı rostos réteg; GCL: ganglion sejtek rétege. A különbözı retinából 
készült felvételekhez egyforma nagyítást használtunk. 
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B. Az eredmények értékelése  

 

Az elızıekben leírt kísérletünkben kimutattuk, hogy az intravitreális PACAP kezelés 

szignifikánsan csökkenti az MSG kezelés következtében kialakuló retinális károsodás 

mértékét. Az ismételt magas dózisú MSG kezelés rendkívül súlyos retinális degenerációt 

okozott legfıképpen a retina belsı rétegeiben. Az még pontosan nem ismert, hogy milyen 

sejtek élik túl az MSG kezelést. A belsı rétegek sejtjei az ON bipoláris sejtek kivételével 

egyaránt rendelkeznek ionotrop glutamát receptorokkal [Thoreson és Witkowsky, 1999], 

emiatt ezek a sejtek egyaránt lehetnek az MSG toxicitás célpontjai. Azonban a sejtek hasonló 

eloszlásban rendelkeznek PACAP receptorokkal is [Seki és mtsai, 1997], ami magyarázhatja 

ezen sejtek ellenállását az exitotoxikus károsodással szemben. A belsı rostos réteg 

nagymértékben degenerálódott MSG hatására, de a PACAP kezelt állatoknál a károsodás 

jóval kisebb volt. Ezen eredmény hátterében az feltételezhetı, hogy az OFF bipolar sejtek 

rendelkeznek non-NMDA ionotropic glutamát receptorokkal, de PACAP receptor nincs a 

felszínükön, és emiatt lehetnek érzékenyebbek a károsító hatásokkal szemben [Thoreson és 

Witkowsky, 1999]. 

Kísérletünk során elsıként mutattuk ki in vivo kísérletben a PACAP védı hatását 

patkány retinában glutamát indukálta neurotoxicitással szemben. A pathomechanizmus pontos 

megismeréséhez még további kísérletek szükségesek. A PACAP neuroprotektív hatásának 

lehetséges mechanizmusai az utolsó fejezetben olvashatók. 
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X. MEGBESZÉLÉS 

 

Kísérleteink során kimutattuk, hogy a PACAP neuroprotektív hatású fokális cerebrális 

ischaemiában, Parkinson-kór modellben, Huntington-chorea modellben és glutamát okozta 

retinális károsodásban. Ezen idegrendszeri elváltozások pathomechanizmusában más-más 

folyamatok vesznek részt, de végül minden kórképben a neuronpusztulás fı oka az oxidatív 

stressz és a glutamát indukálta apoptotikus sejthalál. Ezen léziókon kívül a fokális cerebrális 

ischaemiában és a neurodegeneratív megbetegedésekben mind állatkísérletes modellben, mind 

emberben az inflammatorikus hatások is fontos szerepet töltenek be [Mokrey, 1995; 

Hartmann és mtsai, 2000; Delgado és mtsai, 2003]. Ezzel magyarázható az antiapoptotikus és 

antiinflammatorikus hatással rendelkezı PACAP neuroprotektív hatása ezen léziókban [Kim 

és mtsai, 2001]. 

Az ischaemiás és a neurodegeneratív elváltozások mellett a retina patológiás 

elváltozásainak hátterében is számos esetben a glutamát indukálta idegkárosító folyamatok 

állnak. Mivel több kísérletben bebizonyították már a PACAP védı hatását a glutamát 

indukálta neuropatológiás folyamatokban, ezért ez magyarázatul szolgálhat arra, hogy 

kísérleteinkben az ischaemiás és a neurodegeneratív modelleken kívül, a glutamát indukálta 

retinális degenerációban is csökkenteni tudtuk a lézió nagyságát. 

 

A. A PACAP neuroprotektív hatása in vitro kísérletekben 

 

A PACAP felfedezése óta számos bizonyíték született neurotrofikus és neuroprotektív 

hatására vonatkozóan. Ezen megfigyelések zömmel in vitro kísérletekbıl származnak. A 

PACAP in vitro kísérletekben neurotrofikus és erıs antiapoptotikus hatással rendelkezik, védi 

a neuronokat különbözı károsító hatásokkal szemben, antiinflammatorikus hatása van 

[Delgado és mtsai, 2003; Ganea és Delgado, 2002] és stimulálja az astrocyták protektív 

anyagainak szekrécióját [Gottschall és mtsai, 1994]. 

 

a. A PACAP in vitro neurotrofikus hatásai 

 

Az idegrendszer fejlıdése során és az idegrendszeri károsodásokat követı 

regenerációs folyamatokban fontos szerepet töltenek be a különbözı neurotrofikus faktorok 

(pl.: idegi növekedési faktor (NGF), agyi eredető növekedési faktor (BDNF), neurotrophin 3, 

4 és 6) [Dechant és Neumann, 2002]. Ezen faktorok trofikus és protektív hatását bizonyították 
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neurodegeneratív betegségekben, ischaemiában, epilepsziában és különbözı pszichiátriai 

elváltozásokban [Lindvall és mtsai, 1994; Moller és mtsai, 1996]. A PACAP és a 

neurotrofikus faktorok számos egymással megegyezı, és egymást hatását kiegészítı 

tulajdonságokkal rendelkeznek [Grumolato és mtsai, 2003; Yuhara és mtsai, 2003]. Az NGF 

fokozza a PACAP [Hashimoto és mtsai, 2000; Jamen és mtsai, 2000; Jongsma és mtsai, 

2003], míg a PACAP fokozza az NGF receptorok upregulációját [Lazarovici és Fink, 1999; 

Lee és mtsai, 2002], és kiváltja a neurotrophin receptorok által vezérelt jelátviteli 

folyamatokat [Lee és mtsai, 2002; Vaudry és mtsai, 2000b]. A PACAP stimulálja a BDNF 

mRNS expressióját neuronkultúrában [Pellegri és mtsai, 1998] és meggátolja az excitotoxikus 

hatások következtében kialakuló BDNF csökkenést [Frechilla és mtsai, 2001].  

A fejlıdı idegrendszer sejtjeinek differenciálódásában, és egyes sejtek túlélésében 

fontos szerepet töltenek be a PACAP receptor mediálta folyamatok [Waschek és mtsai, 1998]. 

A PACAP és receptora nagy mennyiségben expresszálódik az embrionális és az újszülött 

patkányagyban [D’Agata és mtsai, 1996; Lindholm és mtsai, 1998; Tatsuno és mtsai, 1994], 

és korán megjelenik a csirke, egér és nem emlıs idegrendszerben is [Erhardt és mtsai, 2001; 

Hu és mtsai, 2001; Sheward és mtsai, 1998]. A PACAP stimulálja a neurogenesist, a 

neuroblastok túlélését, az idegsejtek és az astrocyták proliferációját, differenciálódását 

[Deutsch és Sun, 1992; DiCicco-Bloom és Deutsch, 1992; Vallejo és Vallejo, 2002; Waschek 

és mtsai, 1998; Zupan és mtsai, 1998]. 

 

b. A PACAP in vitro antiapoptotikus hatása 

 

Az apoptózis jelentıs szerepet tölt be az idegrendszer fejlıdése során, és késıbb a 

különbözı idegrendszeri károsodások, pl.: ischaemia, traumás agykárosodás és 

neurodegeneratív megbetegedések következtében indukálódott apoptotikus folyamatok is az 

idegsejtek pusztulását okozzák. A PACAP antiapoptotikus hatását korábban számos in vitro 

kísérletben bizonyították mind kontroll körülmények között, mind különbözı proapoptotikus 

anyagokkal szemben [Shioda és mtsai, 1998; Vaudry és mtsai, 2000c,d; 2002]. Védi a PC12 

sejteket és a szimpatikus neuroblast sejteket az NGF megvonással indukált apoptózissal 

szemben [Chang és Korolev, 1997; Tanaka és mtsai, 1996; 1997], ezenkívül megakadályozza 

a kisagyi szemcsesejt kultúrában szérumdepriváció és alacsony K+ szint következtében 

kialakuló sejtpusztulást is [Canonico és mtsai, 1996; Chang és mtsai, 1996; Gonzalez és 

mtsai, 1997; Kienlen Campard és mtsai, 1997; Villalba és mtsai, 1997]. Ezen modellekben 

neuroprotektív hatás hátterében a mitogén aktiválta protein kináz (MAPK) jelátviteli út 
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aktivációja feltételezhetı. Az is bizonyított, hogy a PACAP segíti a túlélést és a 

differenciálódást mind hátsó gyöki ganglion, mind cholinerg neuron sejtkultúrában [Lioudyno 

és mtsai, 1998; Yuhara és mtsai, 2001]. Az idegrendszeri sejtkultúrákon kívül egyéb 

sejttenyészetben is kimutatták a PACAP protektív hatását, pl.: hipofízis adenoma kultúrában, 

petefészek follikuráris sejtkultúrában, prosztata tumorsejtekben [Gutierrez-Canas és mtsai, 

2003; Lee és mtsai, 1999; Oka és mtsai, 1999]. 

 

c. A PACAP in vitro neuroprotektív hatása neurotoxikus károsodásokban 

 
1.A PACAP védı hatása glutamát indukálta toxikus folyamatokban 

 

A PACAP neuroprotektívnek bizonyult különbözı neurotoxikus hatások 

következtében kialakuló apoptotikus és nekrotikus folyamatokban. Ezek közül az egyik 

legjelentısebb a glutamát indukálta toxikus folyamatok, amelyek fontos szerepet töltenek be 

az általunk is vizsgált neurológiai kórképek (pl: ischaemia, neurodegeneratív betegségek) 

kialakulásában. A glutamát jól ismert excitatoros neurotranszmitter a központi 

idegrendszerben, amely a körülményektıl függıen trofikus vagy toxikus hatással rendelkezik. 

A agykérgi neuronokra a glutamát a metabotrop receptorokon keresztül protektív hatást fejt ki 

µM-os koncentrációban, míg mM-os koncentrációban az ionotrop receptorokon keresztül 

apoptózist indukál [Gillessen és mtsai, 2002; Leker és Shohami, 2002; Trotti, 2002]. Patkány 

agykérgi neuronjaiból és hippocampalis sejtjeibıl készült sejtkultúrában a PACAP védi a 

sejteket a glutamát indukálta neurotoxicitástól [Morio és mtsai, 1996a,b].  

Vizsgálataink során glutamát okozta retinális degenerációban is vizsgáltuk a PACAP 

neuroprotektív hatását, mivel a retina patológiás elváltozásainak hátterében számos esetben a 

glutamát indukálta idegkárosító folyamatoknak állnak. Retinális ischaemiában fokozódik a 

glutamát felszabadulás, ami a cascade rendszer aktiválásával a retinális sejtek pusztulásához 

vezet [Osborne és mtsai, 1999; Sucher és mtsai, 1997]. Emellett az is bizonyított, hogy 

glaukómás betegben az emelkedett glutamát szint további károsodásokat hoz létre. Az 

emelkedett glutamát szint következtében kialakuló súlyos excitotoxikus hatást ezen felül más 

esetben is kimutattak, például opticus neuritisben, a. centrális okklúzióban és nervus opticus 

lézióban [Sucher és mtsai, 1997]. Retinális sejtkultúrában a PACAP-27 és a PACAP-38 

dózisuktól függıen egyaránt csökkentette a glutamát indukálta neuronkárosodást [Shoge és 

mtsai, 1999]. Ezen kívül képes fokozni az astrocyták glutamát felvételét a glutamát 

transzporter expressziójának elısegítésével, és növeli a glutamin szintáz expresszióját is, ami 
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a glutamát glutamin átalakulás legfıbb enzime [Figiel és Engele, 2000]. A fenti 

mechanizmusok játszhatnak szerepet abban, hogy vizsgálatainkban a PACAP csökkentette a 

glutamát indukálta retinális degeneráció mértékét. 

A különbözı patológiás folyamatok során felszabaduló glutamát nagymértékben 

fokozza a neuronális NO-szintáz (nNOS) mőködését, és a nagy mennyiségben felszabaduló 

NO további károsodásokhoz vezet [Arimoto és Bing, 2003; Iravani és mtsai, 2002; Leker és 

Shohami, 2002]. A PACAP a nNOS mőködésének szabályozásával képes csökkenteni a 

glutamát indukálta NO felszabadulást és fokozni a PC12 sejtek túlélését [Onoue és mtsai, 

2002a,b,c]. Kevert neuron-glia sejtkultúrában a lipopoliszacharid hatására fokozódó NO 

szintézist is gátolni képes a PACAP [Kong és mtsai, 1999].  

 

2. A PACAP védı hatása 6-OHDA indukálta toxikus folyamatokban 
 

A 6-OHDA a dopaminerg sejtek apoptózisát váltja ki mind in vitro, mind in vivo 

körülmények között [Walkinshaw és Waters, 1994; Zuch és mtsai, 2000]. Az egyik gyakran 

alkalmazott Parkinson-kór modellben a dopaminerg sejteket 6-OHDA-nal roncsolják, és így 

hozzák létre a betegségre jellegzetes neurodegeneratív elváltozást [Mokrey, 1995], 

kísérleteink során mi is ezt a modellt alkalmaztuk. A dopaminerg sejtek a magas affinitású 

felvevı rendszernek köszönhetıen a lokális injekciót követıen gyorsan akkumulálják a 6-

OHDA-t. A 6-OHDA oldat rendkívül instabil, és emiatt gyors autooxidáción megy keresztül, 

ami reaktív szabadgyök képzıdéséhez vezet, az oxidatív stressz pedig a dopaminerg sejtek 

apoptózisát okozza [Walkinshaw és Waters, 1994; Zuch és mtsai, 2000]. A PACAP növeli a 

tirozin-hidroxiláz immunpozitív sejtek számát mesencephalicus sejtkultúrában, és csökkenti a 

PC12 sejtek károsodását 6-OHDA kezelést követıen [Takei és mtsai, 1998]. A 6-OHDA 

indukálta apoptózis és a Parkinson-kór egyaránt caspase-3 aktivitással jár együtt, ami a végsı 

apoptotikus proteáz a sejtelhalás során [Dodel és mtsai, 1999; Hartmann és mtsai, 2000], a 

PACAP pedig gátolni képes a caspase-3 mőködését [Vaudry és mtsai, 2000d]. 

 

3. A PACAP védı hatása egyéb neurotoxikus folyamatokban 
 

A PACAP egyéb neurotoxikus hatásokkal szemben is védi a sejteket. Segíti a sejtek 

túlélését alkohol [Vaudry és mtsai, 2002]; ceramid [Hartfield és mtsai, 1998], β-amiloid [Gui 

és mtsai, 2003]; HIV envelope protein [Brenneman és mtsai, 2002; Dibbern és mtsai, 1997] 

indukálta neurotoxikus folyamatokban. Ezen kívül a PACAP képes kivédeni az anisomycin 
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indukálta sejtpusztulást retinális explantátumok neuroblast rétegében és a thapsigargin-

indukálta fotoreceptor károsodást is [Silveira és mtsai, 2002]. 

 

B. A PACAP neuroprotektív hatása in vivo kísérletekben 

 

a. A PACAP in vivo neurotrofikus hatásai 

 

Az elmúlt években folyamatosan gyarapodott azon kutatások száma, ahol in vivo 

kísérletben vizsgálják a PACAP neurotrofikus és neuroprotektív hatását. In vivo kísérletben a 

PACAP hatását a kisagy fejlıdésében 8 napos patkányokon vizsgálták [Vaudry és mtsai, 

1999]. A cerebellum felszínére injektált PACAP hatására a szemcsesejtek száma 

megnövekedett a külsı és belsı szemcsés rétegben, valamint a molekuláris rétegben. Ez a 

hatás PACAP antagonista kezeléssel megakadályozható. A PACAP antagonista önmagában 

enyhe sejtszám csökkenést okozott a belsı granularis rétegben. Ez azt bizonyítja, hogy az 

endogén PACAP-nak fontos szerepe van a cerebellum kifejlıdésében. Munkacsoportunk 

mutatta ki azt, hogy ha az újszülött patkányok 2 héten keresztül PACAP kezelésben 

részesülnek a születést követıen, akkor az gyorsítja azok idegrendszeri fejlıdését, míg a 

PACAP antagonistával kezelt állatok fejlıdése elmarad a normál állatokétól [Reglıdi és 

mtsai, 2003a].  

 

b. A PACAP hatása cerebrális ischaemiában 

 

Az idegrendszeri károsodásokat modellezı állatkísérletek közül elıször globális 

cerebrális ischaemiában mutatták ki a PACAP protektív hatását, ahol csökkentette a 

károsodott hippocampus CA1 sejtek számát, amelyek legérzékenyebbek globalis 

ischaemiával szemben [Uchida és mtsai, 1996]. Ezen kívül a PACAP hatásosnak bizonyult 

fokális cerebrális ischaemiában is, ahol az a. cerebri media okklúziójával hoztak létre fokális 

léziót. Bebizonyították, hogy a 2 órás tranziens ischaemia után 4 órával kezdıdı szisztémás 

PACAP kezelés szignifikánsan csökkentette az infarktus nagyságát [Reglıdi és mtsai, 

2000a,b]. Hasonló eredményeket értek el egér modellben, ahol az 1 órás tranziens fokális 

ischaemiát követı PACAP kezelés szintén csökkentette a lézió nagyságát [Ohtaki és mtsai, 

2003]. 
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c. A PACAP hatása idegrendszeri sérülésekben 

 

A PACAP segíti az idegregenerációt nervus facialis átvágása után [Kimura és mtsai, 

2003], nervus opticus átvágását követıen [Seki és mtsai, 2003], és növeli a septalis cholinerg 

sejtek túlélését fornix átvágása után [Takei és mtsai, 2000]. A PACAP expressziója emelkedik 

perifériás axotomia után [Zhang és mtsai, 1995], mivel a PACAP emelkedés gyorsan egyéb 

más peptidhez képest korábban megtörténik, ezért úgy gondolják, hogy a PACAP-nak fontos 

neuromodulátor szerepe is van a traumát követı korai adaptációs folyamatokban [Zhang és 

mtsai, 1995]. Ez valószínősíti, hogy a PACAP-nak fontos szerepe van a traumát követı 

regenerációs folyamatokban [Wallin és mtsai, 2001]. A gerincvelı traumás károsodását 

követıen a PACAP csökkenti az apoptotikus sejtek számát [Katahira és mtsai, 2003], és 

gátolja a cytokinek felszabadulását [Kim és mtsai, 2000]. Munkacsoportunk diffúz axonális 

károsodás modellben kimutatta, hogy a trauma után közvetlenül intracerebroventricularisan 

beadott PACAP szignifikánsan csökkenti a β-amiloid precursor protein immunpozitív axonok 

számát a corticospinalis traktusban [Farkas és mtsai, 2004]. 

 

C. Az endogén PACAP szerepe a központi és perifériás idegrendszerben 

 

A különbözı idegrendszeri sérüléseket követıen számos protektív faktor 

upregulálódik. Ezek közé sorolhatók a növekedési faktorok, antiinflammatorikus cytokinek, 

endogén antioxidánsok és a heat shock proteinek [Leker és Shohami, 2002]. Az elmúlt 

években számos kísérletben kimutatták, hogy a felsorolt faktorokon kívül az endogén PACAP 

is upregulálódik idegrendszeri károsodást követıen. Nervus ischiadicus lézió és az ideget 

érintı inflammatorikus folyamatok során a PACAP szint gyorsan emelkedik a hátsó gyöki 

ganglion szenzoros neuronjaiban [Zhang és mtsai, 1995; 1996]. Hasonló eredményeket 

találtak az agytörzsben a nucleus mesencephalicus nervi trigeminiben a nervus massetericus 

átvágása után [Oemar és mtsai, 1997]. A perifériás sérülések mellett az endogén PACAP és 

receptorának expressziója fokozódik központi idegrendszeri sérülések esetében, pl.: globális 

[Shin és mtsai, 2001], fokális ischaemiában [Gillardon és mtsai, 1998], traumás 

agysérülésekben [Skoglosa és mtsai, 1999]. A kísérletek eredményei alapján arra 

következtethetünk, hogy a különbözı sérüléseket követı regenerációs folyamatokban fontos 

szerepe lehet a szervezetben megtalálható endogén PACAP-nak.  
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D. Eredményeink gyakorlati alkalmazása, klinikai jelentısége 

 

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a PACAP hatásosnak bizonyult az általunk 

vizsgált idegrendszeri károsodást modellezı állatkísérletben, így tovább gyarapítottuk azon 

kísérleti eredményeket, amely a PACAP jövıbeli klinikai alkalmazásának alapjai lehetnek.  

A PACAP azonban csak egyike azon számos neuroprotektív hatású anyagoknak, 

melyek in vivo kísérletekben csökkentik a károsodás mértékét különbözı idegrendszeri 

sérülésekben. Bizonyították már többek között az ösztrogén [Merchenthaler és mtsai, 2003] és 

a hypothermia [Barone és mtsai, 1997] neuroprotektív hatását cerebrális ischaemiában, de a 

glutamát antagonisták, Ca2+-csatorna blokkolók, antioxidánsok, antiinflammatorikus 

készítmények az ischaemián kívül a különbözı neurodegeneratív és egyéb toxikus 

károsodások terápiájában is fontos szerepet töltenek be [Grunblatt és mtsai, 2000]. A 

gyógyszerkísérletek középpontjában álló szerek többsége a klinikai kipróbálásban egyelıre 

nem bizonyult hatékonynak részben a mellékhatások, részben a nagyon szők terápiás ablak 

miatt. Ezenkívül egyes szerek toxikus mellékhatásokkal rendelkeznek, és nem képesek átjutni 

a vér-agy gáton, ami szintén nagy problémát jelent ezen anyagok szisztémás alkalmazásában 

[Dyker és Lees, 1998]. 

A PACAP klinikai alkalmazását elısegíti az, hogy endogén peptidként az emberi 

szervezetben számos helyen megtalálható, így a fiziológiás koncentráció exogén alkalmazása 

során toxikus hatásokat nem fejt ki. Ezenkívül nemcsak lokális kezelésre nyújt lehetıséget, 

hanem szisztémásan is alkalmazható, mivel intravénás beadását követıen képes átjutni a vér-

agy gáton [Banks és mtsai, 1993; Somogyvári-Vígh és mtsai, 1998], azonban a PACAP 

koncentrációja a vérben hamar csökken, ezért a folyamatos infúziós kezelés hatásosabbnak 

bizonyult egyes kísérletekben, mint az egyszeri dózis [Reglıdi és mtsai, 2000a,b]. 

Kísérleteink további célja a PACAP hatásmechanizmusának még részletesebb vizsgálata, és 

olyan biológiailag aktív fragmentumok elıállítása, ami könnyebbé tenné a klinikai 

alkalmazást, hogy a PACAP egy ígéretes terápiás lehetıség legyen az idegrendszeri sérülések 

klinikai ellátásában. 
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XI. AZ ÚJ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 
 

1., Kimutattuk, hogy az a. cerebri media elzárása elıtt intracerebroventricularisan 

beadott PACAP szignifikánsan csökkenti a károsodott agyterület nagyságát, és nem találtunk 

szignifikáns különbséget az egyszeri és a 7 napig tartó kezelés hatékonysága közt. A 

neurológiai vizsgálat során nem volt szignifikáns eltérést a PACAP-pal kezelt és a kontroll 

állatok között, ezzel ellentétben az orientációs tesztben a hátsó testfél érintését követı 

reakcióidı szignifikánsan csökkent a PACAP-pal kezelt állatokban a kontroll csoporthoz 

képest. A PACAP intracerebroventricularis beadása után a szisztémás vérnyomásban nem 

észleltünk változást, míg a corticalis agyi keringés a PACAP beadást követıen az elsı 20 

percben szignifikánsan emelkedett, majd fokozatosan visszatért az eredeti szintre. 

2., Adatokat szolgáltattunk arra, hogy 6-OHDA indukálta substantia nigra károsodás 

eltérı magatartási és szövettani eltéréseket okoz különbözı nemő, és korú állatoknál. Azt 

találtuk, hogy mind a fiatal, mind az idıs hím állatok sokkal érzékenyebbek a 6-OHDA 

lézióra, mint a nıstény állatok, mivel a nıstényeknek szignifikánsan kevesebb dopaminerg 

sejtje károsodott, és emiatt szignifikánsan jobban javultak magatartási tüneteik is az operációt 

követıen. A szövettani vizsgálat során nem találtunk nagyobb sejtpusztulást az öreg 

állatoknál, mint a fiatal patkányoknál, pedig az idıs állatok magatartásbeli eltérései sokkal 

súlyosabbnak bizonyultak.  

3., Bizonyítottuk a PACAP neuroprotektív hatását 6-OHDA indukálta substantia nigra 

lézióban. Kimutattuk, hogy a neurotoxikus lézió elıtt lokálisan beadott 0,01-1 µg dózisú 

PACAP megvédi a dopaminerg sejtek nagy részét a substantia nigrában, és majdnem a sejtek 

100%-át a ventralis tegmentalis areában. A PACAP kezelt állatok szignifikánsan jobban 

teljesítettek a magatartási tesztekben, nem mutattak súlyos hipoaktivitási jeleket, és az 

aszimmetrikus jeleik is szignifikánsan gyorsabban javultak, mint a kontroll csoport tünetei.  

4., Bebizonyítottuk, hogy a quinolinsav léziót megelızı PACAP kezelés felére 

csökkentette a károsodott sejtek számát a striatumban, megakadályozta a hiperaktivitás 

kialakulását, és elısegítette a féloldali lézió következtében kialakuló aszimmetrikus jelek 

gyors javulását, ezen kívül a PACAP-pal kezelt állatok a normál állatokhoz hasonlóan 

teljesítettek a katalepszia tesztben is.  

5., Elsıként mutattuk ki a PACAP glutamát indukálta neurotoxikus károsodással 

szembeni védı hatását patkány retinában in vivo körülmények között. 
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XIII. RÖVIDÍTÉSEK 

 

6-OHDA = 6- hydroxidopamin 

AC  = adenilát-cikláz 

BDNF  = agyi eredető növekedési faktor 

GCL  = ganglion sejtek rétege 

ILM  = belsı határhártya 

INL  = belsı sejtes réteg 

IPL  = belsı rostos réteg 

MAPK  = mitogén aktiválta protein kináz 

MCAO = a. cerebri media okklúzió 

MPTP  = 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin 

MSG  = monosodium glutamát 

NADPH = nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát 

NGF  = idegi növekedési faktor 

nNOS  = neuronális nitrogén monoxid szintáz 

NO  = nitrogén monoxid 

OLM  = külsı határhártya 

ONL  = külsı sejtes réteg 

OPL  = külsı rostos réteg 

PACAP = hypophysis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid 

PC12  = pheocromocitoma sejtvonal 12 

TNF  = tumor nekrózis faktor 

VIP  = vasoaktív intestinalis polipeptid 
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Zalánnak a lézer doppleres vizsgálatban és a grafikus ábrák elkészítésében nyújtott 

segítségért.  
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