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BEVEZETÉS

Az iparilag fejlett országokban, beleértve hazánkat is, az agyérrendszeri 

megbetegedések a harmadik leggyakoribb halálokot jelentik. A stroke (= ictus vascularis, agyi 

érkatasztrófa) vérzéses és ischaemiás formában jelentkezhet, mely utóbbi hátterében 

leggyakrabban atherosclerosis, kardiogén embolizáció vagy lacunarís infarctus áll. Az 

ugyancsak gyakori myocardialis infarktushoz társuló keringészavar szintén jelentős 

véráramlás csökkenést - globális ischaemiát - idéz elő a központi idegrendszerben Ezért az 

agyi ischaemia által okozott neuronpuszlulás, ennek lokalizációja és mechanizmusa, az 

ídegsejtek degenerációját megelőző, illetve az azt követő neuronális, és ncm-neuronális sejtes 

reakciók az egyik legintenzívebben kutatott területe az idegtudományoknak.

Az emberi fokális ischaemia kísérletes modellje az artéria (a.) cerebri media elzárásán 

alapul. Az ér elzárása után leginkább a putamen-nucleus caudatus laterális része, valamint a 

hozzá közel eső parietal is kéreg sérül, amelyek az ischaemiás magot képezik A mag területén 

valamennyi neuron és gliasejt néhány órán belül elpusztul. A mediális putamen-nucleus 

caudatus, illetve a ncocortex fennmaradó része, valamint az entorhinalís kéreg az infarktus 

széli területet, a penumbrát alkotják. A penumbra területén lóként a ncuronok károsodnak, és 

többségük apoptózíssa! pusztul el. Klinikai adatok azt mutatják, hogy a stroke gyakran lázzal 

jár együtt, amely súlyosbítja az ischaemia tüneteit cs negatívan befolyásolja a betegek 

felépülését Az a. cerebri media az cr lumenébe vezetett fonallal történő elzárása 

(intraluminális fonal módszer) ebből a szempontból különösen érdekes. Az érclzárást követő 
első órában ugyanis az állatok maghőmérséklete emelkedik, ezáltal ez a módszer a többivel 

ellentétben nemcsak magát a vérellátási zavart, hanem a hozzá társuló szövődményt is 

modellezi.

A globális ischaemia létrehozására a leggyakrabban alkalmazott módszer az agyat 

ellátó négy ér (a két a. vertebralis és a két a. carotis communis) koponyán kívüli elzárása. 

Ezzel a módszerrel patkányban a véráramlást az ischaemia előtti érték 90-95%-ával lehet 

csökkenteni az idegrendszer ischaemiára egyik legérzékenyebb területén, a hippoeampusban. 

Ennek következtében a CA1 régió piramissejtjeí, valamint a gyrus dentatus hiláris sejtjei 

pusztulnak. Ezzel szemben az a carotis communis kétoldali lekötése a véráramlás 50%-os
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csökkenését okozza, amely olyan enyhe mértékű, hogy patkányban nem okoz szövettanilag 

megfigyelhető neuronpusztulást,

A neuronok ischaemias károsodása során fellépő funkcionális változások vizsgálatára 

a túlélő agyszelet-technika ugyancsak alkalmas. Erre a célra az egyik leggyakrabban használt 

régió a hippocampus. Egyrészt azért, mert az oxigénhiányra az egyik legérzékenyebb agyi 

terület, másrészt, mert anatómiai szerkezete, a sejtek kapcsolatai és neuronjainak 

elcktrofiziológiai jellemzői jól ismertek. Emellett fontos, hogy kémiai anyagok, farmakonok 

alkalmazásakor a szer dózisa, valamint a beavatkozás időtartama jól meghatározható.

Annak ellenére, hogy az ischaemias sejthalál megakadályozására illetve a degeneráció 

jeleit mutató terület csökkentésére több módszer is létezik, mind a kísérletes megfigyelések, 

mind a klinikai tapasztalatok azt mutatják, hogy az ischaemia kezdete után néhány órán belül 

bezárul a „terápiás ablak”, az az időtartam, amelyen belül az esetleges szert adva még jelentős 

neuroprotekció, illetve klinikai szempontból lényeges javulás érhető el. Emiatt különös 

jelentősége van az ischaemia hatására az idegsejtekben lezajló korai, még reverzibilis 

változások tanulmányozásának.

A neuronális változások mellett fontos a gliasejtek, ezen belül a microgliasejtck 

reakcióinak vizsgálata is. A microgliasejtck felnőtt, egészséges egyedben nyugalmi állapotban 

találhatók, melyekre kis sejttest és hosszú, vékony, többszörösen elágazódó nyúlványok 

jellemzőek. A nyugalmi microgliasejt funkciója nem ismert ugyan, de feltételezhető, hogy 

érzékelni tudja az extraeelluláris térben bekövetkező koncentráció változásokat, illetve a 

megjelenő antigéneket, amelyek hatására aktiválódik.

A microglia aktivációl a központi idegrendszer szinte valamennyi patológiás 

állapotában, és ezek állatmodelljeiben kiterjedten vizsgálták. Megállapították, hogy a 

microglia aktiváció sebessége és végső kimenetele a neuronális károsodás mértekétől lúgg, de 

az aktiváció során a sejt alakjának és immunológiai jellemzőinek változásai a károsító hatástól 

függetlenül, sztereotip módon zajlanak le. Az aktiváció kezdeti fázisában a sejt morfológiája 

változik meg elsőként, A sejttest megnagyobbodik, nyúlványai vastagabbak és rövidebbek 

lesznek, és a sejt intenzivebben festhető a nyugalmi állapotra jellemző hisztokémiai 

markerekkel, mint pl a CR3 komplement receptor, vagy a Bcmdieraea simplicifolia B,i 

izolektin. Ezt követi a sejt prolíferációja és a neuronális károsodás felé történő vándorlása. Az 

aktiváció későbbi fázisában a sejt immunológiai jellemzői is megváltoznak, és a sejt felszínén
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újabb molekulák (pl. MHC 1, U) jelennek meg, mialatt a sejt kerek vagy amőboid alakúvá 

válik. Ebben az állapotban a microgliasejt morfológiája, a felszínén expressz áló dó antigének, 

valamint a fagocitózisra jellemző enzimek teljes egészében megegyeznek a makrofágokéval. 

Emiatt a vér-agy gát sérülésével járó esetekben a reaktív, fagoeitáló microgliasejt és az 

érpályából belépő makrofág nem különböztethető meg.

A microgliasejtek aktivációja, valamint az aktivált microglia jellemzői a központi 

idegrendszer ischaemias károsodása esetén is megegyeznek a fent leírtakkal. Mind fokális, 

mind globális iscliacmiában, még a ncuronpusztulás előtt megfigyelhetők a microgliascjtek 

aktivációjának kezdeti jelei. Abban az esetben, ha az ischaemia nem idéz elő 

idegsejtpusztulást, a microglia aktivácíó csak morfológiai változásokban jelenik meg, és a 

lágocitára jellemző antigének nem mutathatók ki a sejt felszínén. Ezzel szemben, a neuronális 

degeneráció a microgliasejt valamennyi makrofágokra jellemző molekulájának 

expresszálódását előidézi, Feltételezhető, hogy a microglia reakció már enyhe, az 

idegsejteknek csak müködésbcli zavarát okozó ischaemia esetén megfigyelhető, és a reakció 

akkor is jelentkezik, ha a neuronok funkcionális változása csak átmeneti, és a károsító hatás 

megszűnése után az idegsejtek működése ismét normalizálódik. Feltételezhető továbbá, hogy 

a microgliascjtek akíivációját elindító tényezők a neuronok funkcionális változásával 

egy időben már jelen vannak a központi idegrendszerben

Munkánk során in vivo és in vitro modelleken vizsgáltuk a microgliascjtek korai 

reakcióját, különös tekintettel a microglia aktiváció kezdetére Emellett választ kerestünk arra, 

hogy milyen összefüggés van az aktiváció és a neuronok funkcionális változása között, 

valamint, hogy mi lehet a microglia aktivációt elindító tényező.

CÉLKITŰZÉSEK

1. Vizsgálni kívántuk a microgliascjtek reakcióját és annak időbeli lefolyását az a. carotis 

communis kétoldali átmeneti leszorításával létrehozott szubletális ischacmiát 

követően, amely ellenőrizhető módon nem okoz idegsejtpusztulást a hippocampusban, 

csak átmeneti funkcionális zavarokat. Az esetlegesen mégis előforduló 

neuronpusztulás kivédésére enyhe hipotermiát alkalmaztunk.
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2. in vivo körülmények között, a fokális ischaemia modelljében vizsgáltuk a 

microgliasejtek reakcióját a preoptikus arcában, mivel a régió neuronjai ischaemias 

károsodásának feltehetően szerepe van az a. cerebri media intraluminális elzárását 

követő liipertcrmiának. Tisztázni kívántuk, hogy a hipertermia lefolyása, illetve a 

preoptikus area ischaemiás károsodása függ-e az elzárásra használt fonal méretétől.

3. A microglia aktiváció és a neuronok funkcionális változása közötti összefüggés 

vizsgálatának céljából egy olyan kísérleti modellt kívántunk létrehozni, amely 

alkalmas arra, hogy a microglia reakciót az idegsejtpopuláció aktivitásának folyamatos 

elektrofiziológiai ellenőrzését követően vizsgáljuk. Ebben a kísérleti elrendezésben az 

ischacmiára jellemző, és az idegsejtek funkciója szempontjából döntő fontosságú 

faktorok, mint pl. hypoxia, az excitalorikus aminosavak, valamint emelt [K+]L. 

microglia aktivációra gyakorolt hatását kívántuk vizsgálni.

4. Vizsgálatainkban arra is választ kerestünk, hogy a megnövekedett [K+]c által okozott 

microglia reakció kivédhetö-e K+-csatoma blokkolókkal.

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK

1. Műtéti beavatkozások

/. /. Enyhe előagyi ischaemia

Felnőtt, hím patkányokon altatásban az a. carotis communist mindkét oldalon sebészi 

klippel elzártuk, ezáltal enyhe előagyi ischaemiát hoztunk létre.

1.1.1, H ipotcrmiás állatcsoport

Az altatás következményeként az állatok maghőmérséklete 32-34"C között volt Az 

állatok egyik csoportjában az a. carotis communis kétoldali leszorítása 10, 15 illetve 20 percig 

tartott reperfüzió nélkül Az állatok másik csoportjában a 20 perces érié szorít ást 1 órától 72 

óráig tartó reperfüziós periódus követte.
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1.1.2. Normot ermiás állat csoport

A normotermiás állatok maghömérsékletét az állatok melegítésével 37-38uC között 

tartottuk. Az a. carotis communis kétoldali leszorítása 20 percig tartott, melyet az egyik 

állatcsoportban nem követett reperfúzió. A másik állatcsoportban a r eper fúzió ideje 2 órától 

72 óráig tartott.

Mind a hiperlermiás mind a normotcrmiás állatokat a kísérlet végén perfúziós 

módszerrel fixáltuk

1.2. Fokális ischaemia

A bal oldali a. cerebri media 2 óráig tartó átmeneti elzárását felnőtt hím patkányokon 

Longa és mtsai. (1989) állal kidolgozott módszer szerint végeztük el. Az ér elzárására 

különböző, 3-0 és 4-0 nylon, valamint 4-0 poliamid sebészi varrófonalat használtunk.

1.2.1, Az érelzárásra használt fonalak vastagsága, a liinertermia mértéke és az infarktus 

mérete közötti összefüggés vizsgálata
Az a. cerebri media elzárásához használt különböző típusú és vastagságú fonalak a 

maghőmérséklet változásának időbeli lefolyására gyakorolt hatását vizsgáltuk. Az érelzárást 

követő első hat órában az állatok hőmérsékletét 15 percenként mértük, és az állatok egyik 

csoportjában az ischaemiát követő hipertermiát nem kontrolláltuk, míg a másik csoportban az 

állatok hőmérsékletét hűtéssel a normotermiás tartományban tartottuk. Az crelzárás után 48 

órával az állatokat mély anesztéziában dekapitáltuk, és az infarktus méretét szövettani 

módszerrel vizsgáltuk.

1.2.2. Az érelzárásra használt fonalak vastagsága, a hipertermia mérteke és a korai ischaemiás 

károsodás közötti összefüggés vizsgálata
Az előző kísérletben használt fonalakkal 2 óráig tartó átmeneti fokális ischaemiát 

hoztunk létre, és a hipertermia hatását az agyi károsodás kialakulásának progressziója 

szempontjából vizsgáltuk. Az állatok hőmérsékletét 15 percenként mértük, és az egyik 

kísérleti csoportban a hipertermiát nem befolyásoltuk, míg a másikban a normotermiás 

tartományban tartottuk. Az állatokat az érelzárás után 4 órával dekapitáltuk, majd az agyi 

károsodás méltókét szövettani módszerrel vizsgáltuk.
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1.2-3. A microglia reakció vizsgálata fokális ischacmiában a preontikus áréiban

Az a. cerebri media lumenét 4-0 nylon fonallal zártuk el, és az állatok hőmérsékletét 

15 percenként mértük. A 2 óráig tartó átmeneti ischaemia kezdetétől számítva 1, 1,5, 2, 4 és 6 

óra múlva a patkányokat perfúziós módszerrel Fixáltuk a preoptikus áreában kialakuló 

microglia reakció tanulmányozása céljából.

Mindkét ischaemiás modellben kontrollként nem operált altatott és álopcrált 

patkányokat használtunk.

2. Hippocampus szelclnrcnarátiim. elektrofiziológia

2. 1. Szeletpreparátum készítése a hippocampusbót

Négy hetes hím patkányok agyát kivettük, majd jéghideg oxigenizált mesterséges 

cerebrospinalis folyadékban (továbbiakban tápoldat) 400 inn vastag szeleteket készítettünk a 

hippocampusból, A szeleteket egyenként Haas-féle szeletkamrában vizsgáltuk, amely 

oidgeiiizáll tápoldatot tartalmazott, és ehhez tettük hozzá a vizsgálni kívánt anyagokat.

2.2. Extracelluláris elvezetéssel végzett elektro/iziológíai vizsgálatok

A hippocampális neuronok spontán aktivitását, valamint az elektromos ingerléssel 

kiváltott választ a CA1-CA3 régiókban vizsgáltuk. Az ingerlő elektródokat az adott régió 

stratum (str.) radiatumában helyeztük el. Az elvezetéseket a piramissejt rétegből végeztük 

tápoldattal töltött üvegclektródokka! Axoprobe erősítő segítségével.

2.3. Kontroll szeletek

A szeletkészítés során axonok és dendritek sérülnek, amelyek jelenléte önmagában is 

okozhat microglia reakciót, és befolyásolhatja a hypoxia illetve a tesztoldatok hatását. Ezért, a 

kísérleti szeletekben létrejött microglia aktiváció téves megítélésének elkerülése végett 

minden egyes kísérleti csoportban néhány szeletet tápoldatot tartalmazó szelctkamrába 

tettünk. Miután a szeletek életképességét ellenőriztük, fixálóba kerültek. Ezt a tesztet random 

módon a szel ctké szí test követő első hat órában végeztük annak megállapítására, hogy a szelet 

készítése, a tápoldatban való inkubálása önmagában okoz-e microglia reakciót.

A kísérleti beavatkozások által okozott microglia aktivációt úgy határoztuk meg, hogy 

a kísérleti szeletekben létrejött aktivációt hasonlítottuk a kontroll szeletekben látottakhoz.
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2,4. Kisérleli szeletek

2-4.1. Hypoxia

A hypoxiál a regisztráló kamrában az oxigén nitrogénnel való helyettesítésével hoztuk 

létre és 10, 15 illetve 20 percig tartottuk fenn. A regisztrálás után a szeletek egy részét fixáló 

oldatba tettük, más szeletek esetében a hypoxiás periódust 10, 20, 30 vagy 60 perces 

reoxigenizáció követte.

2.4.2. Kainsav

A kainsavat 0.1, 0.5, 1 és 2 /rM koncentrációban 5 percig alkalmaztuk, majd a szeleteket 

5, 10 vagy 30 percig tápoldattal mostuk. A kísérlet alatt a CA1 és CA3 piramissejt rétegének 

elektrofiziológiai válaszait folyamatosan rögzítettük.

2.4.3. Schaffer kollalerálisok ingerlésével kiváltott epileptiform aktivitás

Néhány szeleten (n=3) a Schaffer kollalerálisok sorozatingerlésével farmakológia! 

beavatkozás nélkül hoztunk létre epileptiform aktivitást, amely után 1-2 percen belül az 

idegsejtpopuláció akiivitása normalizálódott.

2-4,4. Magas extracelluláris káliumion koncentráció

A tápoldat NaCl tartalmának egy részét 10, 20, 30, 50 mM KCI-dal helyettesílettük. A 

spontán és a kiváltott elektromos aktivitást a CA1 régióban 20-40 percig regisztráltuk.

2.4.5 Kálium ion-csatorna blokkolók
Káliumion-csatorna blokkolására tetraetil-ammóniumot (TEA) valamint 4- 

aminopiridint (4-AP) használtuk, mivel a microgliasejteken expresszálódó csatornák közül 

szinte valamennyi érzékeny TEA-ra vagy 4-AP-re.

2.4.5.1. Tétraetil-a inmúniuin

A szeleteket folyamatos eleklroiiziológiai regisztráció mellett 10 percig 10 mM TEA 

tartalmú tápoldatban inkubáltuk, majd ezt követően 50 mM KCl-ot juttattunk a TEA-t 

tartalmazó kamrába Ebben az oldaliban további 20 percig tartottuk és monitoroztuk a 

szeleteket. Emellett a K+-csatoma blokkoló hatását emelt [K+]e nélkül, 10 mM TEA 

jelenlétében 20 percig vizsgáltuk.
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2.4.5.2. 4-aminopiridin

A szeleteket 10 percig a 4-AP 50 //M koncentrációjú oldatával elöinkubáltuk, majd a 

4-AP folyamatos jelenléte mellett 50 tnM KCI-ot juttattunk a regisztráló kamrába. Emelt 

[KA]C nélkül, 10, 50, 100 /jM 4-AP jelenlétében 20 illetve 40 percig monítoroztuk az 

idegsejtpopuláeió spontán és kiváltott aktivitását a CA1 és a CA3 régiókban.

Ismert, hogy a 4-AP olyan epileptiform aktivitást indukál, amely a CA3 régió 

piramissejtjein jelentkezik először, majd innen a Schaffer kollaterálisokon keresztül a CAI 

piramissejtekre terjed. Annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy az esetleges microglia 

aktiváeió a neuronok epileptiform aktivitása miatt következik-e be, vagy a 4-AP ettől 

függetlenül okoz microglia reakciót, néhány szeleten (n=3) a CA3 és a CAI régiókat a 

Schaffer kollaterálisok átmetszésével elválasztottuk egymástól. Ebben a kísérletben mind a 

CAI, mind a CA3 régióban 100 pM  4-AP jelenlétében 40 percig regisztráltuk a neuronok 

spontán aktivitását, majd a metszés két oldalán a microglia reakciót összehasonlitottuk.

Valamennyi hippocampus szeleten végzett kísérletet követően a szeleteket itnmerziós 

módszerre) fixáltuk.

3. Szövettani módszerek

3. 1. Immunhisztokémia, leklinhisztokémia

A fixálást, beágyazást és metszést követően immunhisztokémiai és lektinhisztokémiai 

módszerrel jelöltük meg a microgliasejteket. Az enyhe elóagyi ischaemia után a következő 

monoklonális antitesteket használtuk; a CR3 komplement receptor elleni 0X42, az MHC 1 

elleni 0X18, az MHC II elleni OXö, valamint a “macrophag/monocyta” antigén ellen termelt 

EDI antitest (Serotec, Oxford, UK). A lokális ischaemiát követően, és a hippocampus 

szeleteken az 0X42 antitestet használtuk. Másodlagos antitestként a biotinilált anti-egér IgG- 

t, majd ezt követően avidin-biotin-peroxidáz komplexet használtunk (Vector Laboratories, 

Burlingame, CA). A peroxidáz szubsztrát-médium 3,3’-diaminobenzidint és HíOz-t 

tartalmazott. Az enyhe elöagyi ischaemia egyes eseteiben nikkel-szulfáttal intenzifikációt 

végeztünk.

A lektinhisztokémiához az enyhe elöagyi ischaemiát követően, illetve a hippocampus 

szeletekből készült metszeteken néhány esetben biotinilált Bcmdeirciea simplicifolia B4 

izolektint (Vector) használtunk.
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3.2. Hematoxilin-eozin és Nissl festés

Az enyhe clőagyi ischaemia és a fokál is ischaemia után az idegsejt degeneráció 

vizsgálata céljából hematoxilin-eozin és Nissl festést alkalmaztunk.

3. 5. Szuprm>itális 2,3,5, -trifenilietrazólium-kloridfestés

A fokális ischaemiát követően a koponyából eltávolított agyakból 2 mm vastag 

szeleteket készítettünk, amelyeket 2%-os 2,3,5,-trifeniltelrazóIium-kloriddal (TTC) festettünk 

meg.

4. Az eredmények értékelésének módszerei

A microglia aktiváció vizsgálata minden esetben a sejtek megváltozott alakja cs 

festödésük intenzitása alapján történt A sejteket akkor tekintettük aktiváltnak, ha a 

nyúlványaik rövidebbek és vastagabbak voltak, és intenzívebben fcstödtek, mint a nyugalmi 

microgliasejtek.

4.1. A microgliasejtek számolása Neurohtcida programmal

Az a. carotis communis kétoldali elzárását követően a hippocampusban, illetve a 

fokális ischaemiát követően a preoptikus áreában található nyugalmi és aktivált 

microgliasejtek számát, valamint megoszlását egy képanalizáló berendezéssel és a 

Neurolucida programmal (Ncurolucida 2.0, MicroBrigthfield Inc , Williston, VT) határoztuk 

meg.

4.3. A microgliasejtek optikai denzitásának mérése

Ázz. enyhe clőagyi ischaemiát, illetve a hippocampus szeleten végzett kísérleteket 

követően a microglia aktiváció fokának meghatározása a microgliasejtek festődési 

intenzitásának, azaz a sejtek pixelben kifejezett integrált optikai denzítás értékének mérésén 

alapult. Erre a célra egy digitális videokamerával felszerelt mikroszkópot használtunk, amely 

egy Macintosh Quadra 700 komputerhez csatlakozott. A videokamerával felvett és a 

komputerben rögzített képeket az Mill Image 1.55 programmal értékeltük.

4.4. Az infarktus területének mérése fokális ischaemiában

A TTC-vei megfestett 2 mm vastag agy szel eteken az NŐT Image 1.55 programmal az 

ép és az ischaemiás agyteriilcteket lemértük, és az infarktus, valamint a penumbra térfogatát 

az ödéma indexszel kalkulálva az agy teljes térfogatára számítva határoztuk meg.
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EREDMÉNYEK

1. Szuhletális eltiagyi ischaemia által kiváltott microglia ak<iviic-ió patkányban

Az a. carotís communis kétoldali leszorítása után 10-20 percen belül megnőtt az aktivált 

microgliasejtek száma és a sejtek festődési intenzitása a liippocampusban. Az aktiváció abban 

az esetben is létrejött, ha az állatok enyhén hipotermiások voltak. A reakció a gyrus dentatus 

hi 1 usában, a hilus és a szemcsesejt réteg határán (az ún. a subgranularis rétegben), valamint a 

CA2-CA3 régiók strata radiatum és lacunosum-moleculare rétegeinek átmeneti zónájában, és 

a CA1 régió radiatum rétegében volt a legkifejezettebb.

A reperfüzió során a microgliasejtek reakciója a reperfüzió idejével párhuzamosan 

csökkeni. Hasonlóan a reperfüzió nélkül megfigyelt microglia reakcióhoz, nem volt 

különbség a normotermiás és a hipotermiás állatcsoport között.

Az ischaemia illetve a reperfüzió valamennyi fázisában a microgliasejtekét az 0X42 

antitesttel, illetve a Bandeiraea simplicifolia Icktin-hisztokémiával mutattuk ki. Mindkét 

marker megjelöli a nyugalmi és az aktivált microgliasejtekct is. A kizárólag aktivált 

microgliasejtcket festő MI1C I, MHC II, és macrophag/monoeyta antigén ellen termelt 

antitesteket használva nem láttunk immunreakciót egyik r eper fúziós periódusban sem, sem a 

hippocampusban, sem más agyterületen.

Három napig tartó reperfúziós periódus után hematoxyiin-eosinnal illetve Nissl 

módszerrel megfestve nem láttunk ncuronális degenerációra utaló jeleket sem a hippocampus 

CA1 régiójában, sem a hilusban, sem pedig más agyterületen.

2. Microglia aktiváció a tucimtikus árpában fokiilis ischacini.it követően

Az a. cerebri media elzárása esetén a hipertermia kialakulásának sebessége és mértéke 

pozitív korrelációt mutatott a fonal vastagságával. Emeleti, minél vastagabb volt a fonal, 

annál nagyobb volt az ischaemias károsodás mind a hi pertermi ás, mind a normotermiás 

állatban. A preoptikus areában Nissl módszerrel nem láttunk lényeges különbséget a 

scjtpuszlulás mértékében a különböző fonalak használata esetén A laterális preoptikus arca az 

infarktus területéhez tartozott, inig a tnediális preoptikus area, valamint a mediálisan található
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magok megtartottak voltak Mivel a hőmérséklet érzékeny neuronok döntő többsége a 

médiái is preoptikus areában található, feltételezhető, hogy a hipertermia oka nem a 

hőmérséklet szenzitiv neuronok pusztulása, hanem átmeneti funkciózavara.

Az a. cerebri media elzárása után 1 órával már megfigyelhető volt a microgliasejtek 

reakciója mind a laterális, mind a médiái is preoptikus areában. Az aktivált microgliasejtek 

nemcsak az elzárással azonos oldali, hanem az ellenoldali mediális preoptikus areában is 

megjelentek. Két órával az a. cerebri media elzárása után a microgliasejtek reakciója 

erősödött mindkét oldali mediális preoptikus areában, míg az elzárással azonos oldali laterális 

preoptikus areában a microgliasejtek festlietöségc a fokozatosan kialakuló sejpusztulás miatt 

gyengült. A rcperítizió után a microgliasejtek reakciója fokozatosan csökkent mindkét oldali 

mediális preoptikus areában, míg a laterális preoptikus area beleolvadt az infarktus területébe.

3, Hvnnxia, kainsav és magas extracclluláris K1 koncentráció által létrehozott microglia 

aktíváéig gat kán v hitmocn minis szelet Diriül rá tiininn

3.1. Kontroll szeletek

Kontroll szeletekben a microgliasejtek enyhe aktivációjál láttuk, ami valószínűleg a 

szelet készítés során átvágott axonok és dendritek sérülésének következménye. Ez alapján úgy 

ítéltük meg, hogy modellünk alkalmas a hypoxia illetve egyéb anyagok microgliasejtekre 

kifejtett hatásának vizsgálatára, illetve arra, hogy a microglia reakciót a neuronok 

elektrofiziológiai változásával korrelálva teszteljük

3.2. Hypoxia hatása

Az oxigénhiány a CA1 piramissejtekben az elektromos ingerekkel kiváltott választ 

csökkentette, majd teljesen megszüntette. Egyes esetekben a hypoxia által kiváltott “spreading 

depression” (SD) jeleit láttuk. Máskor a hypoxia alatt az elektromos impulzusok átmeneti 

epileptiform válaszokat váltottak ki A rcoxigenizáció során a szeletek életképességének 

helyreállása egyes esetekben gyors és teljes volt, míg máskor elhúzódó és inkomplett.

A microgliasejtek aktivációjának mértéke a hypoxia időtartamától függött. Minél 

hosszabb volt a hypoxiás periódus, annál intenzivebb volt a microglia reakció. Ha a hypoxia a 

SD-vel társult, az akliváció erőteljesebb volt. A reoxigenizáció nem csökkentette a 

microgliasejtek aktivációját.
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3.3. Kainsav

Exlracclluláris elvezetéssel 0.5 jiM kainsav hatására 4 percen belül spontán kialakuló 

epileptiform kisüléseket figyeltünk meg. Nagyobb kainsav koncentráció hatására ugyanez a 

jelenség gyorsabban zajlott le.

A microgliasejtek aktivációjának mérteke a kainsav dózisától függött. Minél nagyobb 

volt a kainsav dózisa, annál erőteljesebb volt a microglia aktiváció. A kainsav alkalmazása 

utáni 5, 10, 30 percig tartó mosások nem befolyásolták lényegesen az excitotoxin hatására 

kialakult microglia reakció erősségét.

3. 4. Schaffer kollateralisok ingerlésével kiváltott epileptiform aktivitás

A CA3 terület piramissejtjei SchafTer kollaterálisainak sorozatingerlése a CA1 

régióban az idegsejtpopuláció epileptiform aktivitását, majd SD kialakulását okozta. Ez után 

az idegsejtpopuláció ingerelhetösége részlegesen visszatért, majd a szelet ebben az állapotban 

került fixálóba. Az epileptifom aktivitás a microgliasejtek erős aktivációját okozta a 

hippocampus valamennyi régiójában.

3.5. Emelt extracellulárís K' koncentráció

Tíz niM KCI hatására a kiváltott válaszok amplitúdója megnőtt. Később spontán 

“burst” aktivitás, és epileptiform hipercxcitabilitás volt megfigyelhető, majd ezt követően a 

kiváltott válaszok amplitúdója csökkent. Harminc niM illetve ennél magasabb [K+]e 

koncentráció gyors blokkot idézett elő a kiváltott válaszokban, ezt követően pedig SD 

jelentkezett.

Az emelt jK+]c hatására létrejött microglia reakció erőssége pozitív korrelációt 

mutatott az alkalmazott dózis nagyságával és az alkalamzás időtartamával.

4. Kálium Írni csatorna blokkolók hatása az emelt exlracclluláris kálium ion 

koncentráció által kiváltott microglia aktiváció esetén

4.1. Tetraeiil-ammónium

Azokban az esetekben, amikor a TEA-val történt elöinkubációt emelt [K+]c követte 

(továbbra is TEA jelenlétében), a kiváltó impulzusokra adott válaszok az emelt [K+]„ 

alkalmazása után gyorsan megszűntek. Az elektrofiziológiai regisztrációk során sem a TEA,
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sem az emelt [K+]c esetében ncin figyeltünk meg spontán epileptiform aktivitást a 

szeletekben. A TEA alkalmazása nem csökkentette az emelt [Kf|e által okozott microglia 

aktivációt. Azokban az esetekben, amikor a tápoldat csak 10 rnM TEA-t tartalmazott emelt 

[K‘]= nélkül, a hippocampus valamennyi régiójában aktivált microgliasejteket figyeltünk meg.

4.2. 4-aminopiridin

A 4-AP-val történt előinkubációt követően alkalmazott |K. ]e, depolarizáló hatásának 

megfelelően, megszüntette az idegsejtek spontán illetve kiváltott aktivitását.

A 4-AP alkalmazása nem gátolta meg az emelt [K+]c által okozott microglia reakciót. 

Az aktivált microglia sejtek a hippocampus valamennyi régiójában jelen voltak. A microglia 

aktiváció akkor is létrejött, amikor a 4-AP-t magas (K+]c nélkül alkalmaztuk. A 4-AP 

különböző koncentrációit (10, 50 és 100 pM) alkalmazva dózis függő microglia aktivációt 

figyeltünk meg. Azonos koncentrációjú 4-AP hosszabb ideig tartó hatása erősebb microglia 

aktivációt okozott.

Száz pM 4-AP által okozott spontán epileptiform aktivitás CA3 régióról a CA1 

régióra való átterjedését a Schaffer kollaterálisok átmetszésével akadályoztuk meg. Ezáltal, 

mialatt a CA3 régióban az epileptiform aktivitás regisztrálható volt, az epileptiform kisülések 

CA1 régióban nem jelentek meg. A szeleteket a regisztrálás után azonnal fixálóba tettük Az 

immunhisztokémiai reakciót követően az átmetszés mindkét oldalán megfigyelhető volt a 

microglia aktiváció. Az integrált optikai denzitás értékek a CA1 és CA3 régiók 

összehasonlításakor nem mutattak szignifikáns különbséget. Ezek az eredmények arra 

utalnak, hogy a 4-AP anélkül is kiváltja a microglia aktivációt, hogy epileptiform aktivitást 

okozna.

AZ EREDMÉNYEK MEGBESZÉLÉSE, KÖVETKEZTETÉSEK

Munkánk során megállapítottuk, hogy a microgliascjtek aktivációja olyan 

körfolyamatokban is létrejön, amelyek a neuronok átmeneti funkcionális zavarát okozzák, és 

nem járnak idegsejtpuszlulással. A microgliasejtek gyorsan, 10-20 percen belül aktiválódtak 

mind in vivo, mind in vitro körülmények között. Az a. carotis communis kétoldali elzárásával 

létrehozott szubletális, előagyi ischaemia, melynek során a véráramlás az ischaemiát 

megelőző értéknek csak az 50%-ra csökkent, 20 perc alatt erős microglia aktivációt okozott.
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Annak ellenére, hogy a microgliasejtek ischacmiára való érzékenysége ismert, az véráramlás 

95%-os csökkenését előidéző ischaemia esetén is csak később, a reperfüziót követő 20, 

percben írtak le microglia reakciót (Morioka és mtsai., 1991; Jorgensen és mtsai., 1993). A 

neuronok működését helyreállító reperfúzió során a microglia aktiváció intenzitása csökkent, 

majd az aktívádéra utaló morfológiai jelek eltűntek. Az ischaemia és az azt követő reperfúzió 

után a microgliascjtcket az 0X42 antitesttel, valamint a Bcmdeiraea simplicifolict B.| 

izolektinnel mutattuk ki. Kísérletünkben az MHC I és II antigéneket, valamint a 

“macrophag/monocyta” antigént immunhisztológiai módszerrel nem tudtuk kimutatni. Ez 

összhangban van korábbi megfigyelésekkel, amelyek szerint idegsejtpusztulás hiányában a 

microglia aktiváció csak morfológiai változásokban jelenik meg, és a fagocitára jellemző 

antigének nem mutathatók ki a sejt felszínén (Jorgensen és mtsai., 1993; Finsen és mtsai., 

1993; Kató és Walz, 2000). A fagocitáló microgliascjtre jellemző antigének hiánya viszont azt 

is bizonyítja, hogy az a carotis communis kétoldali leszorítása után nem alakult ki ncuronális 

degeneráció a hippocampusban. Korábbi vizsgálatok eredményeivel, melyek szerint az a. 

carotis communis kétoldali elzárása hipotenzió nélkül nem okoz neuronális degenerációt a 

hippocampusban (Smith és mtsai., 1984; Jaspers és mtsai., 1990). A microglia aktiváció és az 

idegsejtek funkcionális zavara közti összefüggésre utal, hogy a legintenzivebb microglia 

reakciót azokon a területeken találtuk a hippocampusban, ahol a 4-ér lekötés után az 

idegsejtpusztulás megfigyelhető (Johansen és mtsai., 1987; Freund és Maglóczky, 1993). A 

reperfúzió során csökkenő mértékű microglia reakció arra utal, hogy az aktiváció reverzibilis, 

és a reperfúzió nemcsak az idegsejtek működésének helyreállítását, hanem a microgliasejtek 

morfológiai és feltehetően funkcionális normalizálódását is elősegíti.

Fokális ischaemia modelljében kimutattuk, hogy az a. cerebri media intraluminális 

fonallal történő elzárásakor megfigyelhető hőmérséklet emelkedés sebessége és mértéke az ér 

elzárására használt fonal méretétől függ. A fonal mérete és az infarktus nagysága, illetve az 

ischaemias károsodás kialakulásának sebessége között szintén pozitív korrelációt tudtunk 

kimutatni. Feltételezhető, hogy a nagyobb méretű érelzárásra használt fonal esetén kialakuló 

nagyobb méretű ischaemiás károsodás oka a gyorsabban kialakuló és magasabb 

átlaghőmérsékletet elérő hipertermia. Ez összhangban van Reglődi és mtsai. (2000) által 

közölt eredményekkel, miszerint a hipertermia növeli az infarktus méretét, és meggyorsítja a 

neuronális károsodás kialakulását. Az általunk használt mindhárom sebészi varrófonal
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elterjedten alkalmazott az a. cerebri media elzárására, illetve a fokális ischaemiában hatékony 

farmakonok tesztelésére. Eredményeink arra Itivják fel a figyelmet, hogy az a. cerebri media 

az ér lumenébe vezetett fonallal történő elzárásának módszere még nincs megfelelőképpen 

standardizálva.

Korábbi vizsgálatok alapján feltételezték, hogy a hypolhalamikus hőszabályozó 

központ, a preoptikus área ischaemiás sérülése miatt jön létre a fokális ischaemiában 

megfigyelhető hipertermia (Zhao és mtsai., 1994). Az a. cerebri media intraluminális fonal 

módszerrel történő elzárása esetén a preoptikus áreában a véráramlás mértéke az 

ellenoldalihoz képest 50-95%-kal csökken, amely elégséges a microglia reakció 

kialakulásához (Zhao és mtsai., 1994). Hasonlóan az enyhe előagyi ischaemiában 

megfigyeltekhez, korai microglia reakciót láttunk az a. cerebri media elzárásával előidézett 

fokális ischaemiában az infarktus területén kívül eső mediális preoptikus áreában. Az a. 

carotis communis kétoldali leszorításakor megfigyelt eredményünkkel harmonizál, hogy a 

reperfúzió során a microglia reakció mértéke azokon az agyi területeken csökken, amelyeken 

a ncuronok csak reverzibilisen sérültek.

Az aktivált microgliasejtek megjelenése a mediális preoptikus areában párhuzamot 

mutatott a hipertermia kialakulásával. Ezen kivül a microgliasejtek a forrásai az ischaemia 

során is megjelenő pirogén hatású citokincknck és chemokineknek, mint pl. az interleukin-1 

(IL-1), tumor nekrózis faktor-a (TNF-a) és makrofág inflammatorikus protein (MIP-1) (Hori 

és mtsai. 1988; Blatteis és Sehic, 1998; Myers és mtsai., 1994; Davies és mtsai., 1999; 

Gourmala és mtsai., 1999; Gregersen és mtsai., 2000). Mivel a mediális preoptikus árca 

termoszenzitiv neuronjai érzékenyek IL-l-re és MIP-1-rc (Hellón, 1972; Minano és mtsai., 

1990), feltétlezhető, hogy a microgliasejtek — ha nem is teljes mértékben - de szerepet 

játszhatnak a fokális ischaemiában megfigyelhető hipertermia kialakulásában, illetve 

fenntartásában, ezáltal indirekt módon fokozzák a neuronpusztulást.

Annak érdekében, hogy a microglia aktivációt a neuronok funkcionális állapotának 

változásával korrelálva vizsgáljuk, létrehoztunk egy modellt, amely a hippocampus 

szeletpreparátumban az idegsejtpopuláció elektromos aktivitásának megfigyelése után a 

microgliasejtek morfológiai tanulmányozására alkalmas. Kísérleteinket úgy terveztük, hogy a 

gyors microglia reakció és a neuronok akut reverzibilis működésbeli zavarának kapcsolatát 

tudjuk tanulmányozni.
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Kimutattuk, hogy azok a faktorok, amelyek ischaemia alatt meghatározóak az 

idegsejtek károsodása szempontjából, gyors microglia reakciót idéznek elő. A microglia 

aktiváció mértéke mind a hypoxia, mind a glutamáttal szinergista hatású vegyidet, a kainsav, 

mind az emelt [K']s alkalmazásakor a dózistól, illetve az alkalmazás idejétől függött, valamint 

korrelált az idegsejtpopuláció funkcióváltozásával. Ezt támasztja alá a Schaffer kollaterálisok 

sorozatingerlésével kiváltott epileptiform aktivitás után megfigyelhető erős microglia reakció 

is.

A |K ']e növekedése az idegsejtek depolarizációját, serkentő aminosavak sejtekből való 

kilépését, és Ca2¥ sejtekbe áramlását idézi elő. Mindezek a változások a microgliasejtek 

aktivációját okozhatják, de az is elképzelhető, hogy a K+ közvetlenül hat a microgliasejtekre. 

Ennek lehetőségét KŐ-csatorna blokkolók alkalmazásával vizsgáltuk. Eredményeink azt 

mutatták, hogy sem a TEA, sem a 4-AP nem gátolta tneg az emelt |K+]„ által előidézett 

microglia aktivációt. Ennek oka lehet egyrészt, hogy a K+ által okozott microglia aktiváció 

nem TEA-, illetve 4-AP-szenzitív csatornákon keresztül jön létre. Másrészt a TEA és 4-AP 

önmagában is kepes volt a microgliasejteket aktiválni Mindkét ioncsatorna blokkoló olyan 
funkcionális változásokat idézett elő, amelyek microglia akti váciéhoz vezethettek. Ezeknek a 

funkcionális változásoknak a sejtek K+ csatornáinak blokkolásán kívül oka lehet a TEA és 4- 

AP által okozott nagyszámú serkentő és gátló neurotranszmitter felszabadulása (Tapia és 

Sitges, 1982; Tapia és mtsai., 1985, ílu és mtsai., 1991; Hu és Fredholm, 1991; Schechter, 

1997).
A túlélő hippocampus szeleten kialakuló gyors microglia aktiváció korábbi in vivo 

vizsgálatok eredményeit erősíti meg, beleértve az a. carotis communis kétoldali leszorítása 

során általunk megfigyeli gyors microglia reakciót (Morioka és mtsai., 1991, Gehrmann és 

mtsai., 1992; Finscn és mtsai., 1993; Jorgensen és mtsai., 1993) Eredményeink arra utalnak, 

hogy a microglia aktívádéhoz szükséges valamennyi sejtes elem illetve kémiai anyag jelen 

van a szcletpreparátumban.

Feltételezzük, hogy a microglia aktiváció jelentős mértékben függ azoktól a 

faktoroktól, amelyek az akut idegsejtkárosodást hozzák létre: a relatív energiacsökkenéstől, 

excitotoxinok és ion koncentráció változásaitól, beleértve a [K% emelkedését és a Ca21 

belépését a sejtekbe.
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Annak a lehetőségét, hogy a microgliasejtek aklivációját közvetlenül az energiaszint 

csökkenése, az oxigén hiánya, vagy az emelkedett extracelluláris koncentrációjú excitotoxin 

vagy K+ okozná, in vivo körülmények között, illetve in vitro hippocampus 

szeletpreparál umban a neuronok, egyéb glia- és end uth el sejtek jelenléte, valamint a fenti 

faktorok iránt való érzékenysége miatt nehéz vizsgálni. Izolált microglia sejltenyészctben 

kimutatták, hogy a hypoxia, illetve a kainsav közvetlenül idéz elő microglia aktivációt (Noda 

és mtsai., 2000; Park és mtsai., 2002), Ezek az eredmények azonban nem vonatkoztathatók 

teljesen az in vivo körülmények között a központi idegrendszerben található nyugalmi 

microgliasejtekre, hiszen mind morfológiai, mind funkcionális szempontból lényeges 

különbség van a nyugalmi és a kultúrában tenyésztett microgliasejtek közölt (Kloss és mtsai., 

1997).

A gyorsan, enyhe károsító hatásokra átmenetileg aktiválódó microgliasejtek 

funkciójáról keveset tudunk. Az MIIG I és 11 antigéneket expresszáló microglia neurotoxikus 

ágenseket termel, amelyek fokozzák az idegsejtek pusztulását (Streit és mtsai., 1988). 

Kísérleteinkben azonban, az aktiváció átmeneti volta miatt, valamint az MHC I és II 

antigének, és egyéb fagocita microglíára jellemző sejtfelszíni molekulák hiánya miatt a 

neurotoxikus anyagok termelése kizárható, amit a neuronpusztulás hiánya is bizonyít. 

Valószínű, hogy az általunk megfigyelt korai microglia reakciónak inkább idegsejteket védő, 

mint károsító hatása lenne. A microgliasejtek neuroprolektív hatását, már korábban 

feltételezték (Bánáti és Graeber, 1994; Elkabes és mtsai., 1996), melyet több kísérletes munka 

alátámasztott (He és mtsai., 1997; Watanabe és mtsai., 2000; Polazzi és mtsai., 2001).

Munkánk a már ismert lényekhez további bizonyítékot szolgáltatott arra vonatkozóan, 

hogy a microgliasejl egy nagyon érzékeny és gyorsan reagáló eleme a központi 

idegrendszernek. A microglia aktiváció a károsító hatás idejétől, valamint az alkalmazott 

károsító ágens dózisától függ. Következésképpen párhuzam vonható a microglia reakció 

mértéke és a károsító hatás által okozott neuronális funkciózavar mértéke és időtartama 

között Az aktiváció tehát nem a “minden vagy semmi” jelenség szerint jön létre, hanem 

fokozatosan alakul ki, és plasztikusan erősödik, vagy csökken, a környezetében lévő 

idegsejtek működésének megfelelően. Annak megértése, hogy mi az, ami ezt a plaszticitást 

szabályozza, lehetőséget adna olyan gyógyszerek kifejlesztésére, amelyek az aktiváció
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befolyásolásával a microglias ejtek neuroprolektív hatását fokozhatják, vagy lassíthatják a 

fagocitózis kialakulását, ezáltal csökkenthetnék az ischaemiás agykárosodás mértékét.

AZ ELÉRT ÚJ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

1. Kimutattuk, hogy a microglia sejtek gyorsan, 10-20 percen belül aktiválódnak a 

híppocampusban az a carotis communis kétoldali leszorításával előidézett szubielálís 

elöagyi ischaemiában. A reperfüzió során a microglia sejtek akti vációjának mértéke a 

rcperfúzió idejével párhuzamosan csökken, és 72 óra elteltével a sejtek morfológiája a 

nyugalmi microglia sejtekére hasonlít.

2. Megállapítottuk, hogy az a. cerebri media az ér lumenébe vezetett sebészi varrófonallal 

történő elzárásakor, az ischaemia során észlelhető hipertermia kialakulásának sebessége és 

mértéke, valamint az infarktus mérete elzárásra használt fonal méretétől függ. 

Megállapítottuk, hogy a laterális preoptikus árca ideg- és gliasejtjei az érelzárást követően 

néhány órán belül elpusztulnak, a mediális preoptikus área azonban nem képezi az 

infarktus részét. Megállapítottuk, bogy a microglia sejtek aktivációja a mediális 

preoptikus área átmeneti ischaemiás károsodása esetén átmeneti, és a keringés 

helyreállását követően a sejtek aktivációjának mértéke csökken.

3. Túlélő hippocampus szeletet alkalmazva létrehoztunk egy olyan kísérleti modellt, 

amelyben a neuronok funkcionális változásának eletrofiziológiai regisztrálása után 

közvetlenül vizsgálható a microglia sejtek aktivációja. Kimutattuk, bogy a microglia 

sejtek gyorsan, 10-20 percen belül idő- és dózisfuggő módon aktiválódnak hypoxia, 

kainsav illetve magas [K+]e hatására. A microglia aktiváció korrelál az idegsejtek 

funkcionális változásának mértékével. Mivel ischaemia, hypoxia és az excitoto.xikus 

kainsav alkalmazásakor az [K ]„ emelkedik, feltételezhető, hogy a K1 döntő szerepet 

játszik a microglia akti vációban. K^-csatoma blokkolókkal ezt a feltételezést nem tudtuk 

bizonyítani, mivel az alkalmazott TEA és 4-AP önmagában is microglia aktivációt okoz. 

Valószínűleg a TEA neuronális hatásai is szerepet játszanak abban, hogy nem akadályozta 

meg az emelt [K+]„ által okozott mikroglia aktivációt. Ezzel szemben úgy tűnik, hogy a 4-
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AP közvetlenül aktiválja a microglia sejteket, mivel a Schaffer kollaterálisuk átvágásával 

meggátolva a 4-AP-vel kiváltott epileptiform aktivitás terjedését a hippoeampusban, azt 

tapasztaltuk, hogy a microglia aktiváció elsősorban nem az idegsejtek epileptiform 

tevékenységétől függ,
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