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BEVEZETÉS 
 
Az evolúció során bonyolult jelfogó rendszer alakult ki a sejtek környezetéből érkező 

információk feldolgozására, mely lehetővé teszi a környezet változásaira adott megfelelő 

válaszreakciót, végső soron a sejt életben maradását. A jelfogó rendszer egyszerű 

formában már a prokariótákban és az egysejtű eukariótákban is megtalálható, de különös 

jelentőségre és fejlettségre a többsejtű szervezetekben tett szert, ahol a szervezetet alkotó 

sejtek működésének összehangolása a fő feladata. 

A doktori értekezésem ennek az összetett jelfogó rendszernek az egyik kulcselemét, 

a mitogén-aktivált protein kináz 1/2 (MAPK1/2) vagy másnéven az extracelluláris szignál-

regulált kináz 1/2 (ERK1/2) jelátviteli útvonalnak a működését veszi górcső alá a központi 

idegrendszerben. Az ERK1/2 szignálútvonal valamennyi eukariótában megtalálható 

evolúciósan konzervált kaszkád, mely számos extra- és intracelluláris jelre válaszol, 

együttműködve más jelátviteli útvonalakkal ezeket a jeleket génexpressziós változásokká 

alakítja, ami által a sejtek működését szabályozza. Rendkívül sokféle feladatot hajt végre, 

olyan alapvető fiziológiai folyamatokat szabályoz mint a sejtproliferáció, -differenciáció, -

túlélés és gyulladási folyamatok, valamint fontos szerepe van a kognitív funkciókban, a 

tanulásban és a memória kialakulásában is.  

Az értekezésben elsőként az ERK1/2 szignálkaszkád gonadális hormon (ösztrogén, 

progeszteron) függését, valamint a nemek közti különbségeit határoztuk meg fiziológiás 

körülmények között. A gonadális szteroidok ugyanis a klasszikus, gének átírására 

gyakorolt közvetlen hatások mellett, a géntranszkripcióra kifejtett közvetett, ún. „nem-

klasszikus” hatásokat is kifejtenek az idegsejtekre a jelátviteli rendszereken keresztül. 

Az immunkihívás a gonadotrop releasing hormon (GnRH) neuronok működésének 

gátlásával csökkentheti a reprodukciós képességet, ennek pontos mechanizmusa azonban 

nem ismert, ezért a továbbiakban immunkihívás után tanulmányoztuk az ERK1/2 jelátviteli 

útvonal működését és lehetséges szerepét ebben a folyamatban.  

Kísérleteink utolsó részében a gonadális hormonok és az immunológiai kihívás 

ERK1/2 szignálútvonalon érvényesülő interakcióját próbáltuk feltárni a GnRH idegsejtben. 

Ismert ugyanis, hogy a gonadális szteroid ösztrogén befolyásolja az immunreakciók 

lezajlását, hatással van például a citokinek termelésére, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy 

módosítja a jelátviteli útvonalakat a GnRH idegsejtben. A GnRH neuronok működését 

befolyásoló immunstimulus által aktivált jelátviteli folyamatok és azok ösztrogén-

érzékenysége azonban nem ismert. Célkitűzéseink tehát az alábbiak voltak: 
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CÉLKITŰZÉSEK 
 
I. A gonadális szteroidok ERK1/2 foszforiláció módosító hatásának tanulmányozása 

egér agyban, különböző agyterületeken és egy-sejt szinten, a gonadotrop releasing hormon 

(GnRH) neuronokban in vivo ill., ezen változások nemi dimorfizmusának vizsgálata. 

Ezekhez a vizsgálatokhoz az alábbi kísérleti paradigmákat alkalmaztuk: 

 

I.1.1. A gonadektómia ERK1/2 foszforilációra kifejtett hatását határoztuk meg 

nőstény és hím egerek egyes agyterületein és nőstény egerek GnRH idegsejtjeiben. 

I.1.2. Az ösztrogén ERK1/2 foszforilációra kifejtett hatását vizsgáltuk a nőstény és 

hím egerek kiválasztott agyterületein ill., a GnRH neuronokban. 

 

II. A következő kísérletsorozatban az immunológiai kihívás ERK1/2 útvonalra kifejtett 

hatását vizsgáltuk meg. Ehhez KLH-FITC-cel kiváltott T-sejt-függő humorális 

immunválaszt alkalmaztunk és annak ERK1/2 foszforilációt módosító hatását 

tanulmányoztuk a GnRH neuronokban és különböző agyi régiókban. 

 

II.1. Az immunkihívás ERK1/2 foszforilációt okozó hatásának mechanizmusát az 

alábbiak lehetséges szerepének vizsgálatával próbáltuk feltárni:  

II.1.1. T-sejtek  

II.1.2. Proinflammatorikus citokinek 

II.1.3. Prosztaglandinok  

II.2. További kísérleteinkben megvizsgáltuk az immunkihívás által okozott ERK1/2 

foszforiláció szerepét a HPG tengely szabályozásában.  

 

III. Az utolsó kísérletsorozatban az immunológiai kihívás és a gonadális szteroidok 

interakciójának ERK1/2 foszforilációra kifejtett hatását kívántuk vizsgálni a GnRH 

neuronokban a következő kísérletek alapján: 

 

III.1. Gonadektomizált egerekben tanulmányoztuk az immunkihívás hatását az 

ERK1/2 foszforilációra 

III.2. 17β-ösztradiollal kezelt egerekben határoztuk meg az immunkihívás 

moduláló hatását 
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ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 
Kísérleti állatok 

A kísérleteket felnőtt, vad típusú nőstény és hím egereken (C57BL6/J) végeztük.  

 
A kísérleti állatok kezelése 

Gonadektómia 

A kísérleti állatok petefészkét eltávolítottuk (GDX), majd két hét múlva perfundáltuk őket. 

1 órás 17-β-ösztradiol kezelés 

A petefészekirtást követő 14. napon etiloleát vivőanyagban oldott 1μg 17-β-ösztradiollal 

kezeltük szubkután az egereket és 1 órával később valamennyi állatot perfundáltuk. 

Folyamatos 17-β-ösztradiol kezelés 

Gonadektómiat követően az egereket 1μg 17-β-ösztradiollal kezeltük a műtét utáni 2., 7., 

12. és 17. napon. Az kísérleti állatokat a gonadektómia után 20 nappal elaltattuk és 

perfundáltuk. 

Folyamatos 17-β-ösztradiol és progeszteron kezelés 

Gonadektómia után a kísérleti állatok 1μg 17-β-ösztradiolt kaptak, az operációt követő 2., 

7., 12. és 17. napon és 1μg progeszteront minden 17-β-ösztradiol kezelés utáni napon. A 

petefészekirtás utáni 20. napon valamennyi kísérleti állatot perfundáltuk.  

KLH-FITC oltás 

Az egerek faroktövébe szubkután, 200 μg KLH-FITC-et oltottunk.  

CFA oltás 

Az egerek faroktövébe 250 μl PBS-ben oldott 250 μl komplett Freund adjuvánst oltottunk  

Dextrán-FITC oltás 

A kezelt csoport 200 μl 1 mg/ml PBS-ben oldott dextrán-FITC-et kapott 

intraperitoneálisan.  

Indomethacin kezelés 

A KLH-FITC-cel oltott egereknek az oltás előtt fél órával ill., az immunizálás utáni 6. 

napig minden nap 5 mg/kg Indomethacint adtunk intraperitoneálisan.  

 

Vérvétel és hormonmérés 

A perfúzió előtt heparint tartalmazó fecskendővel 0,2 ml vért vettünk az egerek jobb 

pitvarából a luteinizáló hormon (LH) ill., az ösztrogén szintjének meghatározásához, 

melyhez LH és 17-β-ösztradiol radioimmunoassay-t (RIA) használtunk. 
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Transzkardiális perfúzió és metszés 

Az állatokat a kísérletek végén Avertinnel túlaltattuk és 4%-os paraformaldehiddel 

transzkardiálisan perfundáltuk. Az eltávolított agyakat 2 órán át posztfixáltuk 4°C-on, majd 

30%-os 0,1 M-os Tris pufferben oldott szacharóz oldatba helyeztük 4°C-on egy éjszakára. 

A perfúziót követő napon 30 µm vastagságú coronalis síkú metszeteket készítettünk 

fagyasztó mikrotómmal. 

 

Kvantitatív immunhisztokémia 

Peroxidázzal jelölt ERK és pERK1/2 immuncitokémia 

Az ERK, ill. a foszforilált ERK1/2 (pERK1/2) immuncitokémiai festésére egérben termelt 

pan ERK poliklonális ellenanyagot (1:2000) ill., nyúlban kifejlesztett pERK1/2 

poliklonális antiszérumot (1:1000) használtunk. Az immuncitokémiai reakciót standard 

avidin-biotin-peroxidáz módszerrel végeztük.  

Fluoreszcens ERK-GnRH és pERK1/2-GnRH immuncitokémia 

Az ERK-GnRH festéshez a metszeteket pan ERK (1:1000) antiszérumban és birkában 

termelt poliklonális GnRH antitestben (1:10000) inkubáltuk. Ezt követően anti-egér Cy5-

jelölt ellenanyagban (1:200), majd biotinilált anti-birka immunoglobulinban (1:200) és 

végül avidin-Alexa Fluor 488-ban (1:1000) inkubáltuk a metszeteket. A pERK1/2-GnRH 

festéshez a GnRH ellenanyag mellett nyúlban termelt poliklonális pERK1/2 (1:500) 

ellenanyagot alkalmaztunk, és ehhez anti-nyúl Cy5-jelölt ellenanyagot kötöttünk. 

Kvantitatív képelemzés 

Az ERK és a pERK1/2 immunoreaktív sejtek elemzéséhez Olympus BX-51 mikroszkópra 

szerelt Olympus F-View kamerával digitalizáltuk az anyagot. A kiértékeléshez az 

AnalySIS képalkotó programot használtuk. Minden állat esetében 2-2 azonos síkú meszetet 

elemeztünk agyi régiónként mindkét oldalon. Az ERK immuncitokémia esetében a 

citoplazmatikus festődést mutató sejtek nagy számú átfedése miatt a sejtszámolás helyett 

optikai denzitást (O.D.) mértünk a kísérleti csoportok közötti kvantitatív különbségek 

becslésére. Ehhez az NIH Image szoftverét használtuk. A fluoreszcens metszeteket multi 

Argon lézerrel és Helium Neon lézerekkel felszerelt Olympus Fluoview FV500-as 

konfokális lézer szkenning mikroszkóppal analizáltuk.Az Alexa 488 fluoreszcens festék 

gerjesztéséhez a multi Argon lézer 488 nm hullámhosszú lézersugarát, míg a Cy5 

fluoreszcens jelölőanyag gerjesztéséhez a Helium Neon lézer 649 nm excitációs 

hullámhosszát használtuk. 
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Western blot 

A mintafeldolgozás során proteázgátlókat tartalmazó 0,32 M-os szacharóz oldatban 

homogenizáltuk az agyszöveteket. A citoplazma frakciót tartalmazó felülúszót 

centrifugálással nyertük. A fehérjéket 7,5%-os poliakrilamid gélen, sodium dodecyl sulfate 

(SDS) poliakrilamid gélelektroforézissel választottuk el. A fehérje sávokat nitrocellulóz 

membránra vittük át elektromosan. A membránokat anti-nyúl pERK1/2 ellenanyagban 

(1:1000), valamint a szeparált fehérjemennyiség ellenőrzésére anti-nyúl aktin (1:500) 

ellenanyagban inkubáltuk. Ezután HRP-konjugált poliklonális anti-nyúl ellenanyagban 

(1:2000) inkubáltuk a membránokat, majd kemilumineszcenciás szubsztrát segítségével 

hívtuk elő a jelet.  

 
Az agyból izolált sejtek citofluorimetriás mérése 

A B-sejtek festéséhez FITC-cel jelölt anti-egér B220, a T-sejtek azonosításához pedig 

Alexa-647-tel jelölt anti-egér monoklonális CD3 ellenanyagot használtunk. A sejtfelszíni 

markerek segítségével áramlási citofluoriméterrel mértük a kiválasztott 

limfocitapopuláción belüli CD3+ T-sejtek százalékos arányát.  

 

Citokin ELISA 

Az egereket jégbehűtött fiziológiás sóoldattal perfundáltuk, majd a kivágott agymintákat 

proteázgátlókat tartalmazó PBS pufferben homogenizáltuk. Centrifugálás után a felülúszó 

IL-1β és TNF-α fehérje koncentrációját kvantitatív szendvics ELISA segítségével a 

megadott leírás szerint mértük (R & D Systems, Minneapolis, MN, USA).  

 
ELISA 

A kísérleti állatok perfúziója előtt 0,2 ml vért vettünk a jobb pitvarból a FITC ellen termelt 

ellenanyagszintek meghatározásához. A lemezekre BSA-FITC-et kötöttünk ki. Az 

inkubáció után HRP-konjugált poliklonális anti-egér IgM és IgG ellenanyagot (1:2000) 

adtunk a szérumot tartalmazó lyukakhoz. A jelet H2O2-dal és 3,30,5,50-tetrametil benzidin 

segítségével tettük láthatóvá.  

 
Statisztikai módszerek 

Az eredményeket az átlag ± SEM feltüntetésével ábrázoltuk. A statisztikai szignifikancia 

megállapításához a STATISTICA 7.0 programot használtuk. A kísérleti adatok 

kiértékeléséhez két csoport esetén Mann Whitney U tesztet, négy csoport esetén két utas 

ANOVA-t alkalmaztunk. A szignifikancia határát p<0,05-nél húztuk meg. 
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EREDMÉNYEK ÉS MEGVITATÁSUK 

 
I. A gonadális szteroidok hatása az ERK1/2 foszforilációra  

 
A gonadektómia hatása az ERK1/2 foszforilációra nőstény és hím egerekben 

Nőstény egerekben a gonadektómia szignifikánsan növelte az anteroventralis 

periventricularis magban (AVPV) a pERK1/2 pozitív sejtek számát, míg hímekben a 

piriformis cortexben (Pir) csökkentette az ERK1/2 foszforilációt. A többi analizált agyi 

régióban nem láttunk változást.  

 
Az ösztrogén hatása az ERK1/2 foszforilációra gonadektomizált nőstény és hím egerekben  

A GDX nőstény egerekben az ösztrogén kezelés szignifikánsan növelte a pERK1/2 

immunpozitív neuronok számát a medialis preopticus magban (mPOA) és az AVPV-ben, 

míg a Pir-ben, a bed nucleus striae terminalisban (BNST) és a cingularis cortexben (Cg) 

nem mutatott különbséget. Eredményeink ebben és az előző kísérletben is azt mutatják, 

hogy AVPV-ben a pERK1/2 immunreaktív sejtek száma szignifikánsan különbözik a két 

nemben.  

 
A gonadektómia és a gonadális szteroidok hatása az ERK1/2 foszforilációra a GnRH 

neuronokban 

A gonadektómia szignifikánsan növelte az ERK1/2 foszforiláció mértékét a GnRH 

neuronokban az álműtött állatokhoz viszonyítva. Ugyanakkor sem az 1 órás ösztrogén 

kezelés, sem a folyamatos ösztrogén ill., kombinált ösztrogén-progeszteron kezelés nem 

befolyásolta szignifikánsan a gonadektómia-okozta ERK1/2 foszforiláció növekedést. 

 
II. Az immunológiai kihívás hatása az ERK1/2 foszforilációra 

 
A T-sejt-függő antigénre adott humorális immunválasz hatása az ERK1/2 foszforilációra 

Az ERK1/2 útvonal immunstimulus-érzékenységének tanulmányozása során azt találtuk, 

hogy a T-sejt-függő humorális immunválaszt kiváltó KLH-FITC jelentős mértékű 

növekedést okozott a GnRH idegsejtek ERK1/2 foszforilációjában az oltás utáni 6. napon. 

A KLH-FITC immunizálás azonban egyik általunk vizsgált terület esetében sem okozott 

szignifikáns változást sem a pERK1/2 fehérje expressziós szintjében (septum, 

hypothalamus, striatum, thalamus, hippocampus), sem a pERK1/2 immunreaktív sejtek 

számában (AVPV, mPOA, Pir, Cg, paraventricularis mag (PVN), motoros cortex (M1-2)) 

az oltást követő 6. napon. 



 8

Az immunológiai kihívás GnRH neuronokban indukált ERK1/2 foszforilációjának 

lehetséges mechanizmusa 

 
Az antigén szerepének vizsgálata 

Az immunstimulus-okozta ERK1/2 foszforiláció antigén-függésének megállapításához T-

sejt-független humorális immunválaszt kiváltó antigénnel, dextrán-FITC-cel immunizáltuk 

az egereket. Az immunizálás utáni 6. napon azonban nem láttunk változtást a GnRH 

neuronok ERK1/2 foszforilációjában a kontroll csoporthoz viszonyítva, vagyis az ERK1/2 

foszforiláció növekedés létrejötte függ az antigén típusától. 

 

Az T-sejtek szerepének vizsgálata 

Annak lehetőségét, hogy az agyba bevándorló T-sejtek szerepet játszhatnak-e az ERK1/2 

foszforiláció növekedés létrhozásában áramlási citofluorimetriával vizsgáltuk: 

összehasonlítottuk a KLH-FITC-cel kezelt és a kontroll egerek agyában lévő CD3+ T-

sejtek százalékos arányát, de nem találtunk különbséget. Az immunizált egerekben a 

kijelölt sejtpopuláció 7,9 %-a, a kontroll állatokban pedig a 7,2 %-a volt CD3+ T-sejt.  

 

A citokinek és a prosztaglandinok szerepének vizsgálata 

A proinflammatorikus citokinek immunkihívás által kiváltott ERK1/2 foszforilációban 

betöltött szerepét az agyban lévő IL-1β és TNF-α mennyiségének mérésével vizsgáltuk 

meg. Az IL-1β és a TNF-α proinflammatorikus citokinek szintje azonban nem mutatott 

változást az immunizált egerek agyában a kontrollhoz képest. A prosztaglandinok szerepét 

Indomethacin kezeléssel vizsgáltuk meg, azonban a kezelés nem befolyásolta a GnRH 

neuronok ERK1/2 fehérjéjének foszforilációs státuszát.  

 

Az immunstimulus-indukált ERK1/2 foszforiláció szerepe a hypothalamus-hypophysis-

gonád (HPG) tengely szabályozásában 

A KLH-FITC-cel immunizált egerek ösztrusz ciklusában nem láttunk eltérést a kontroll 

egerekhez viszonyítva. A hormonszint közvetlen vizsgálatához a plazma luteinizáló 

hormon (LH) koncentrációját mértük négy időpontban: 6 órával, 3, 6 és 12 nappal az 

immunizálás után. Azonban egyik időpontban sem láttunk szignifikáns változást a két 

kísérleti csoport között. 
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III. A gonadális szteroidok és az immunológiai kihívás interakciójának hatása a 

GnRH neuronok ERK1/2 foszforilációjára 

 
Gonadektomizált egerekben nem sikerült kimutatnunk a KLH-FITC ERK1/2 foszforiláció 

moduláló hatását, az álműtött állatokban kimutatott szignifikáns növekedéshez képest. A 

gonadektomizált állatok ösztrogén kezelése után viszont jelentős mértékű ERK1/2 

foszforiláció növekedést észleltünk a GnRH idegsejtekben az immunizálást követően. 

 

Következtetések 

 
• Kísérleti eredményeink az ERK1/2 foszforiláció jelentős nemi- és régió-specifikus 

különbségeit fedték fel gonadektómia és ösztrogén kezelés hatására az egér agyban 

in vivo. 

 

• Adataink alapján feltételezzük, hogy az ösztrogén-függő, „nem-klasszikus” 

mechanizmusok részt vehetnek azoknak a nemi különbségeket mutató 

hálózatoknak a modulálásában, melyek a reproduktív funkciókat és a magasabb 

szintű kognitív információ feldolgozást szabályozzák. 

 

• A KLH-FITC antigénre adott immunválasz késleltetett, specifikus és ösztrogén-

függő ERK1/2 foszforiláció növekedést okoz a GnRH neuronokban.  

 

• Feltételezzük, hogy a KLH-FITC oltás által okozott ERK1/2 foszforilációnak a 

HPG tengely hormontermelésének szabályozásától eltérő funkciókban lehet 

szerepe.  
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