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BEVEZETÉS 

A neurodegeneratív betegségek világszerte az egyik legnagyobb 

problémát jelentő betegségcsoportot képezik. Az Alzheimer-kórban 

szenvedők száma a kor előrehaladtával 5 évente megduplázódik, így a 

betegség javarészt az idős korosztályt érinti. Az öregedő populációjú 

területeken (Európa, USA, Japán) különösen érezhetővé válik az időskori 

neurodegenerációs betegségek számának erős növekedése, így az 

egészségügyi ellátó rendszerek legnagyobb kihívásai közé tartozik.  

A neurodegeneratív betegségek kezelésére az oki terápiai megoldás - a 

legtöbbször ismeretlen patomechanizmus miatt - máig megoldatlan. 

Jelenleg tüneti jellegű terápia áll rendelkezésünkre, amely a kórlefolyás 

lassításával, a tünetek enyhítésével, megjelenésük késleltetésével javíthatja 

az érintett emberek életminőségét, meghosszabbíthatja az emberhez méltó 

élet időtartamát, de nem nyújt megoldást a betegségek gyógyítására. 

Szükség van tehát a patomechanizmus minél pontosabb feltárására, minél 

korábbi, észlelhető elváltozások megismerésére. Alapvetően két 

megközelítési mód adott: a genetikusan β-amyloid (Aβ ) túltermelő állatok 

vizsgálata illetve az Aβ beadása egészséges állatokba. Az egyik lehetőség 

az Aβ beadási kísérletekre az amyloid aggregátumok neuronális működésre 

gyakorolt akut hatásainak vizsgálata, ami közelebb vihet az Aβ korai 

hatásainak feltárásához. Jelen dolgozatban összefoglalt munkánk egyfelől a 

különböző amyloid aggregátumok kísérletes alkalmazásának 

problematikájára fókuszálva keresi a korai amyloid hatásokat, másfelől az  

 THIP (GABAA δ alegység specifikus agonista), NO-711 (GAT-1 

transzporter specifikus antagonista) bejuttatása lokálisan a thalamus VB 

magcsoportjába reverz-mikrodialízissel Wistar patkányokban. 

A GABAA δ alegység expressziójának csökkentésére (géncsendesítés) 

antiszensz oligo-deoxi nukleotidok (és misszensz kontrolljuk) bejuttatása a 

thalamus VB magcsoportjába lokális mikroinjekcióval GAERS 

patkányokban. 

 

A perifériás lipopoliszacharid beadás kortikális és thalamikus hatásának 

proteomikai vizsgálata 

A szövetminták előkészítése után a minták futtatása 2D-DIGE módszerrel. 

A DIGE adatok statisztikai kiértékelése után preparatív 2D gél futtatása. 

A megváltozott foltokban található proteinek visszanyerése, majd LC/MS 

fehérjeazonosítás. 

A proteomikai adatok interpretációs modellezése, a fehérjehálózatok in 

silico rekonstrukciója  
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Liofilizátum újra feloldás mesterséges cerebro-spinális folyadékban, tárolás 

-80 °C-on felhasználásig. 

Felhasználás előtt aggregáltatás szobahőn 0, 24, 72 óráig. 

 

Az aggregációs fok utólagos ellenőrzése a kísérletben alkalmazott 

oldatokban 

Atomi erő mikroszkópos és elektronmikroszkópos képalkotás az 

oldatokról. 

Thioflavin-T fluoreszcencia intenzitás mérése. 

 

A hippokampális piramissejtek populációs tüzelésére gyakorolt hatás 

vizsgálata 

A hippokampális populációs tüzelés mérése in vivo elektrofiziológiai 

mérésekkel Sprague Dowley patkányokon altatott és szabadon mozgó 

állatokban. 

β-amyloid aggregátumok bejuttatása a kísérletek során intrahippokampális 

mikroinjekcióval. 

 

A megnövekedett tónusos GABAA gátlás hatásának farmakológiai 

vizsgálata in vivo 

Fronto-parietális EEG mérése szabadon mozgó Wistar és GAERS 

patkányokon.

Aβ felszaporodás miatt kialakuló abszensz epilepsziás rohamok és agyi 

gyulladási folyamatok vizsgálatával próbáltunk új aspektusból adatokat 

nyerni a Alzheimer-kór patomechanizmusával kapcsolatban. 

Kísérleteink egyik legfontosabb eredménye, hogy az amyloid 

aggregátumok akut hatásának vizsgálata során fény derült arra, hogy a 

korábbi feltételezésekkel szemben az oligomerek legkorábban jelentkező, 

excitabilitást befolyásoló hatása nem a szinaptikus transzmisszió 

megváltozásán keresztül valósul meg. Mindemellett számos friss adat 

tanúsága szerint az Alzheimer-kór kísérőjelenségeként abszensz jellegű 

epileptoid aktivitás, rohamok figyelhetők meg a betegség későbbi 

fázisában. Ezen felül mind az Alzheimer-kór, mind az epilepsziás aktivitás 

regulációjában szerepet játszanak a gyulladási citokinek.  

Mivel az abszensz rohamok genezise tartós gátlás fokozódásra vezethető 

vissza és az Aβ bizonyos oligomerizációs fokú aggregátumainak hatása 

excitabilitás csökkenés, az abszensz epilepszia mechanizmusának 

vizsgálatára is kitértünk, különös tekintettel a thalamo-kortikális sejtek 

excitabilitás változása okainak tisztázására. Majd kerestük a közös 

mechanizmusokat az Alzheimer-kór, az epilepszia és a gyulladási reakció 

között. A munka egy feltáró jellegű kezdeti lépésnek tekinthető, melyben 

több oladalról megközelítve próbáltunk új adatokat kapni az Alzheimer-

kórral kapcsolatos mechanizmusokról. Munkánkat az indokolta, hogy az 

Alzheimer-kór kutatásában jelenleg széles körű útkeresés folyik, mivel a 

tradicionális kísérleti irányok elérték lehetőségeik maximumát. Ennek 

fényében eredményeink több új kérdést generáltak, mint amennyi 



  

megoldást adnak, ezért a klasszikus koherenciát nem mindíg tudtuk 

érvényesíteni. Ezzel szemben minden esetben, kritikus és problémafelvető 

megvitatást választottunk. 

 

CÉLKITŰZÉSEK 

 A biofizikai kutatások eredményeit és eszközeit felhasználva 

lehetőség szerint minél homogénebb aggregáltságú oldatokat 

alkalmazzunk, valamint a kísérletek során alkalmazott oldatok aggregátum 

összetételét minél pontosabban meghatározzuk. 

 A különböző aggregáltsági fokú oldatok hatását összehasonlítsuk.  

 Az irodalomból ismert, szinaptikus plaszticitási folyamatokra 

(LTP/LTD) gyakorolt hatásokat kiegészítendő olyan modell felállítása, 

amely tisztázza, hogy milyen egyéb, excitabilitást befolyásoló változásokat 

okozhanak a különböző amyloid aggregátumok. 

 Az abszensz epileptogenezis molekuláris hátterének vizsgálata, 

különös tekintettel a thalamo-kortikális sejtek excitabilitás-változásának 

hátterére és a gyulladási folyamatok szerepére. 

 

KONKLÚZIÓK 

Kísérleti adataink alapján egyértelműen igazoltnak látszik, hogy a β-

amyloid aggregációja során folyamatosan változó oligomer eloszlás 

funkcionálisan eltérő hatású eloszlásokat vesz fel. A korai aggregátumok 

excitatórikus a későbbiek inhibítoros hatást válthatnak ki. Ez valószínűleg 

attól függ, hogy az adott oligomer eloszlásban dominánsan jelenlévő 

hatékony oligomernek mi a célpontja. A pSpike-ra kifejtett hatás szerint ez 

lehet az akciós potenciál generátor hely is. 

A β-amyloid oligomerek egyik, jövőben vizsgálandó célpontja az abszensz 

epilepsziás rohamokat generáló thalamo-kortikális rendszer, ahol a GABA 

receptorok is lehetnek célpontok. Az abszensz epilepszia gyakoriságára 

ható gyulladási mechanizmus is potenciális célpontja lehet az Aβ-nak. Erre 

utal a gyulladás által módosított expressziójú fehérjék és az Alzheimer-

kórban ismert szerepű fehérjék jelentős átfedése a thalamo-kortikális 

rendszerben. Adataink alapján mind a celluláris lokalizáció szempontjából, 

mind az agyi lokalizáció szempontjából fontos új Aβ célpontokat lehet 

kijelölni a jövőben a thalamo-kortikális rendszerben. A disszertációban 

összefoglalt eredmények megnyitották az utat a felsorolt új irányokba. 

 

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

Homogén aggregáltsági fokú oldatok előállítása. 

Monomerek előállítása 100%-os hexafluoro-izopropanolban (HFIP) való 

feloldással. 

Fagyasztás folyékony nitrogénnel, majd liofolizálás.



  

 

6. A GAT-1 gátlásának 

hatására (NO-711 kezelés) 

megnövekszik a háttér GABA 

szint, ami a tónusos gátlás 

növekedéséhez, és végül abszensz 

rohamok megjelenéséhez vezet. 

Az NO-711 hatása kivédhető volt ETX előkezeléssel.  

7. Az LPS kezelés abszensz epilepsziát serkentő hatása közös neuro-

immunológiai folyamatokhoz kötődik az Alzheimer-kór hátterében az  

irodalmi adatokban fellelhetővel. Mind a thalamus, mind pedig a cortex 

esetén az NFkB szignalizációs útvonal, és annak szabályozómolekuláinak 

megváltozását tapasztaltuk

EREDMÉNYEK 

1. Az inkubáció 

idejével megváltozik 

az aggregációs 

összetétel mind az 

aggregátumok 

morfológiája, mind 

pedig mérete tekintetében. Közvetlenül az 

oldás után monomerek és kis oligomerek 

találhatók az oldatban. Ezek mennyisége az idő 

előrehaladtával csökken, míg a nagyobb 

méretű aggregátumok mennyisége 

folyamatosan növekszik. A nagy  

oligomerek és nem-specifikus aggregátumok mennyisége a 24 órás 

mintákban éri el maximumát. A későbbiekben ezek mennyisége is 

csökkenni kezd. A 72 órás mintákban ezek már csak kis mennyiségben 

vannak jelen, és a domináns aggregátum formává a fibrilláris β-amyloid 

válik.  

2. A kisméretű aggregátumok hatására a sejtek tüzelékenysége 

növekszik, nagy oligomereket és részben szálas struktúrákat tartalmazó 

oldat hatására viszont csökken. A párosinger paradigmával, a facilitatív 

interneuronok és szinapszisaik szerepéről kapott információ tanúsága 

szerint a populációs tüzelés amplitúdójának változása nem köthető a 

facilitatív bemenetek befolyásoltságához. A tapasztalt jelenséget nem kíséri 
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a populációs tüzelés előtt mérhető pEPSP 

görbe meredekségének változása, tehát a 

szóbanforgó sejtek bemenetei, a 

szinapszisok EPSP genezis képessége 

változatlan. A kontroll kísérletek 

eredményének értelmezése alapján elmondható, hogy maga az uretán 

altatás is befolyásolja a populációs tüzelést. A mérés során az idő elteltével 

fokozatosan növekedtek a válaszok. Ez csökkentheti, elfedheti az 

excitabilitás változásait, ezért indokolt a fenti mérés megismétlése éber, 

viselkedő állaton.  

3. Az éber állatokon végzett 

kísérletek bebizonyították, hogy a 

tapasztalt jelenségek valóban a különböző 

aggregáltságú amyloid oldatok hatásának 

köszönhetőek. Ebben az esetben a kontroll 

(ACSF) mérés sokkal stabilabb volt, nem  

változott jelentősen az amplitúdó az idő elteltével. Mindemellett az 

aggregátumok hatása drasztikusabb volt, mint az uretán altatás mellett. Ez 

feltehetően az altatószer és a vizsgált anyag hatásának interakciójával 

illetve annak hiányával magyarázható. A pEPSP meredeksége az altatott 

állatokon tapasztalthoz hasonlóan itt is változatlan maradt.  

4. A „tónusos” GABAA gátlás farmakológiai növelése (THIP kezelés) 

a VB-ben elegendő feltétele az abszensz epilepszia kialakulásának Wistar 

állatokban. A hatás kivédhető ETX előkezeléssel. 

5. A GABAA δ alegység expressziójának csökkenése gátolta az 

abszensz rohamok megjelenését GAERS patkányokban.  A patológiás 

mértékben megnövekedett „tónusos” GABAA gátlás szükséges feltétele az 

abszensz epilepszia kialakulásának. A géncsendesítés 

hatásának maximuma 24 óra elteltével jelentkezett, feltehetően ennyi idő 

kellett ahhoz, hogy a receptor mennyisége elegendő mértékben 

lecsökkenjen a membránban. 
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