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I. Általános bevezetés

A környezet pillanatról-pillanatra változó kihívásaihoz való megfelelő 

alkalmazkodás, egyfajta „belső környezeti állandóság”, azaz a homeosztázis biztosítása 

alapvető feltétele az egészséges életnek. E belső állandóság széleskörű fogalom, mely 

magában foglalja a megfelelő táplálék- és folyadékfelvételt, a testhőmérséklet 

szabályozását, a vércukorérték és más metabolitok, összeségében az anyagcsere 

megfelelő szinten tartását. Ezen folyamatok összehangolt regulációja igen bonyolult 

kontroli-funkciót feltételez a szervezet részéről, melyben elengedhetetlenül irányító 

szerepe van a központi idegrendszernek. Az idegrendszer és a szervezet többi része 

közötti kommunikáció tehát alapvető ezen adaptív, sokszor védekező működések 

összerendezésében. Az információ-áramlásban a neuronális út mellett ma már egyre 

nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a különböző humorális tényezőknek, így többek 

között a citokineknek is. Számos, homeosztatikus zavarral is járó betegség hátterében 

igazoltak citokin eltéréseket (gyulladásos folyamatok, tumoros cachexia, diabetes 

mellitus, Alzheimer-kór, astrocytoma, stb.).

Külön meg kell említeni a táplálkozási és anyagcserebetegségeket (anorexia 

nervosa, bulimia, diabetes mellitus, metabolikus szindróma, stb.), melyek szintén a 

homeosztázis zavarával járó kórképek, s korunk népbetegségei közé tartoznak. 

Nagyrészükben máig csak tüneti terápia ismert, a beteg egész életében orvosi 

ellenőrzésre, kezelésre szorul. Az ezen betegségek hátterének megismerését célzó 

kísérletek, mind az elméleti, mind a preklinikai és klinikai kutatások, eddig főként az 

említett kórképek perifériás következményeinek felderítésére irányultak. Lényegi, a 

korábbi terápiás eljárásokhoz képest áttörő változást azonban mindeddig nem 

eredményeztek.

Jelen vizsgálataink hátterében az a hipotézisünk áll, hogy a fent említett 

betegségek oka nagyrészt központi idegrendszeri diszfunkciókban keresendő, melynek 

hátterében sokszor csak nehezen kimutatható, inkább funkcionális, mint morfológiai 

eltérés áll. Ezen működési zavarok többnyire nem markáns alaki elváltozásokban 

testesülnek meg, hanem csak finom, elsősorban a környezeti kihívásokra megmutatkozó 

kóros regulációs eltérésekben, melyekben, feltételezésünk szerint, fontos szerepet 

játszanak a neuroendokrin-neuroimmunológiai “kommunikációs” rendszer citokinek 

közvetítette folyamatai is. Valószínűsítjük, hogy a homeosztázis bonyolult központi 

szabályozása az idegi, kémiai, endokrin-parakrin és immunológiai folyamatok igen
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finom egyensúlyán alapszik, mely felett egy hierarchikusan felépített, komplex 

érzékenységű neuronális hálózat őrködik.



II. Elméleti alapfogalmak és meggondolások

1. Homeosztázis-Belső környezeti ’’állandóság”

Az élő sejt és közvetlen környezete között állandó anyagforgalom zajlik. 

Egysejtűek esetén ez a környezet (külső környezet) az őket körülvevő víz. Soksejtű 

szervezetekben, Claude Bemard (1856) meghatározása szerint, a sejtek nem a külső, 

hanem egy ún. belső környezetben élnek, melyet testnedveik alkotnak. A sejtek belső 

környezete ennek értelmében a plazma és az interstíciális folyadék. A külső környezettel 

a vér teremt kapcsolatot, a tüdőben felveszi az oxigént illetve leadja a széndioxidot, a 

bélből a vérbe szívódnak fel a tápanyagok, az anyagcseretermékek a vér közvetítésével 

kerülnek a vesébe és választódnak ki a vizelettel.

A belső környezet {milieu intérieur) állandósága, a homeosztázis alapvető 

fontosságú az élő szervezet számára. Ennek biztosítása a szervezet önfenntartásának 

alapja. Az ezért felelős mechanizmusok integrációjában lényegében a központi 

idegrendszer (KIR) valamennyi szintje szerepet játszik. A szabályozó mechanizmusok 

ellenőrzésük alatt tartják a testtömeget, a táplálék- és folyadékfelvételt, a 

testhőmérsékletet, az energiaforgalmat, metabolizmust és még számos más tényezőt, 

melyek dinamikus állandósága elengedhetetlen a szervezet egészséges működéséhez. 

Míg korábban az egyes homeosztatikus folyamatok szabályozásához külön agyi 

központokat illetve pályákat rendeltek (pl. éhség-, jóllakottság-, hűtő-, fűtőközpont 

illetve -pálya), addig a mai álláspont egy olyan, a központi idegrendszer több szintjét 

összekötő komplex neuronhálózat létét feltételezi, mely egybefogva, összevetve az 

egyes tényezőket, azokat integratív módon regulálja.

A fent vázolt ún. klasszikus homeosztázis elmélettel szemben illetve azt 

kiegészítve más teóriák is léteznek. Ezek egyik, ma egyre nagyobb teret nyerő irányzata 

szerint a belső állandóság mindenekfeletti megőrzésének elvével szemben az 

optimalizáció érvényesül (Bárdos, 1993). Azaz, az egészséges működés alapja nem a 

változók értékeinek szigorú állandósága, hanem a szervezet (rendszer) biztonságának, 

úgymond 'üzemképességének' fenttartása a lehető leggazdaságosabb módon. Ez 

lehetővé teszi az egyes változók nagyobb fokú ingadozását (akár olyan mértékűt is, 

melyet ma többnyire patológiásnak tekintünk), ha ez az ára az optimális működésnek.
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Az elmélet alapján a negatív visszacsatolások szerepe az, hogy az egyes változók ne 

haladhassanak meg tartósan egy ún. kritikus értéket. Másik feladatuk a nagyobb, 

jelentősebb ingadozások, oszcillációk kivédése. E feltételezéseket alátámasztani 

látszanak az elmúlt évek kísérletei. Olyan változásokat regisztráltak fiziológiás 

körülmények között több tényező esetén is, melyeket régebben egyértelműen a kóros 

tartományba soroltunk. így pl. a vérnyomás szabályozásában fontos szerepet játszó baro- 

reflex “eltűnését” tapasztalták egyes esetekben, bizonyos magatartásformák közepette 

patológiásán magas vércukorértékeket mértek, stb. A korábbi sztochasztikus felfogással 

szemben ezen új elméletek az ún. determinisztikus álláspontot pártolják. Ez a felfogás 

alapvetően új, a “szabályossággal” szemben a „káoszt” tekinti természetes állapotnak, 

holott a “rendszertelenséget” korábban kórosnak vélték. Az új felfogás hívei szerint pont 

a “kaotikus” működés az alapja annak, hogy a rendszer, az élő szervezet rugalmasan 

tudjon alkalmazkodni az állandóan változó környezeti feltételekhez (Bárdos, 1993).

A homeosztázis integratív szabályozásában kitüntetett szerepe van a 

hypothalamusnak (HT), a limbicus rendszer számos struktúrájának és jelen kutatásaink 

szerint az orbitofrontalis kéregnek (OBF) is. Mind a hypothalamus, mind a limbicus 

rendszer bizonyos részeinek ingerlésével illetve sértésével integrált motoros-vegetatív- 

endokrin reakciók válthatók ki illetve esnek ki. Ezen reakciók azonban végső soron a 

neocortex, melynek az OBF a reguláció szempontjából igen fontos része, kontrollja alatt 

állnak. Az OBF tehát a limbicus rendszer egyéb elemeivel szoros egységben 

szabályozza a homeosztatikus működéseket. A felsőbb irányító szintek károsodása ezért 

értelemszerűen az adaptív funkciók egyensúlyának felbomlásához vezet.

1.1 T áplálékfelvétel

A soksejtű szervezetek működéséhez és felépítéséhez szükséges energiát illetve 

építőelemeket a külvilágból felvett tápanyagok molekulái szolgáltatják. A hasznosuló 

energia magas energiatartalmú, ún. makroerg kötések oxidációja révén szabadul fel. Míg 

a táplálékfelvétel periodikus, addig a sejteknek folyamatos energiaellátásra van 

szükségük. A felszabadult energia egy része azonnal hasznosul, másik része glikogén és 

zsír formájában a májban illetve a zsírszövetben raktározódik. Mindebből következik, 

hogy a táplálékfelvétel az élőlény energiaszükséglete - az alapanyagcsere, a
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hőegyensúly fenttartásához szükséges hőtermelés és a fizikai aktivitás - által 

meghatározott, szabályozott magatartásforma. A táplálék felvétele azonban nem a 

szövetek pillanatnyi energiaszükségletének kielégítését szolgálja, hanem a raktárak 

mindenkori feltöltöttségét biztosítja, tehát a raktárakból felhasznált energiát pótolja. Ez 

fiziológiás esetben annyi energia bevitelét jelenti, amennyi az energiafelhasználás volt, 

ennek következtében a testtömeg (felnőtt ember esetén) hosszútávon állandó. Az ettől 

való lényeges, tartós eltérés (túltáplálás, alultáplálás) a testtömeg változásához, azaz 

elhízáshoz vagy fogyáshoz vezet. Sajnálatos tény, hogy a fejlett országok lakosságának 

kb. 30 %-a kóros súlyfelesleggel rendelkezik, melynek egészségkárosító hatásai egyre 

inkább ismertek, és széleskörű népegészségügyi, gazdasági, így össztársadalmi 

problémát j elentenek.

A táplálék iránti igény kialakulása, az éhség, centrálisán formálódó specifikus 

motivációs állapot, mely elsősorban abszolút, de gyakorlatilag már relatív energiahiány 

következtében is kialakul. Az éhségérzet tehát már akkor jelentkezik, amikor a raktárak 

részben még képesek fedezni az energiaszükségletet. Az éhség olyan komplex 

pszichofiziológiai folyamatsort indít be, melynek során a táplálékfelvételre irányuló 

szekvenciális magatartásformák kerülnek előtérbe.

Első lépés a táplálék felkutatása. Ezt nagymértékben befolyásolja az egyed 

motivációs állapota és aktivitási szintje. Patkányokban például a számos moduláló 

tényező mellett fényviszonyok által meghatározott cirkadián ritmusnak, illetve 

emberben a megszokott étkezési időpontoknak is jelentősége van. Második lépés a 

felkutatott táplálék - gyakoriság, időtartam és mennyiség tekintetében változó 

mintázatok szerinti - elfogyasztása, mely elsősorban a táplálékról információt nyújtó 

percepciós hatásoktól, főképp annak ízétől, de emellett a szagától, a látványától és a 

textúrájától is függ. Mindezek hatásosságát azonban erősen befolyásolja az előző 

táplálkozás időbeli közelsége és mértéke: aktiváló szerepük leértékelődik, ha a 

közelmúltban jelentősebb táplálékfelvétel történt. Az íz-érzésnek azért van kitüntetett 

szerepe, mert ez az első kapu, ami alapvető információt szolgáltat a felkutatott 

táplálékról, lehetővé téve annak még elfogyasztása előtti - nemcsak hedonikus, hanem 

élettani szempontból is - pozitív vagy negatív megítélését. Utolsó lépés a 

táplálékfelvétel befejezése, melyet egyrészt a táplálék elfogyása, másrészt a jóllakottság 

érzése idéz elő. Ez utóbbi akkor is a táplálkozási aktus megszakadásához vezet, ha az 

állat előtt még van étel. A jóllakottság kialakulása már a raktárak feltöltődése előtt
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jelentkezik, tulajdonképpen megkezdődik a preabszorptív szakaszban. Mindezen, igen 

sokrétű folyamatok - pl. ún. „gut-brain peptidek” és egyéb modulátorok, a gyomor- és 

bélfal feszülés, gastrointestinális és agyi hormonok (cholecystokinin (CCK), bombesin, 

insulin, leptin, stb.) felszabadulása - hatékony összerendezésében nélkülözhetetlen a 

központi idegrendszer integratív funkciója.

A táplálékfelvétel szerepe tehát az, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű 

tápanyag jusson a szervezetbe. Egy átlagos fizikai aktivitású személy eneriaszükséglete 

12 000 kJ/nap. Érvényesül az izodinámia törvényszerűsége is, azaz, az egyes 

tápanyagok hasznosítható energiatartalmuknak megfelelően helyettesíthetik egymást. 

Emellett a minőségi követelmények érvényesülése ugyancsak fontos, nélkülözhetetlenek 

pl. az ún. esszenciális aminosavak, egyes nyomelemek és több vitamin is.

1.2 Energiaforgalom - Metabolizmus

Az energiaforgalom az élő szervezetben zajló biokémiai folyamatok összessége, 

amely magában foglalja az energia minőségi és mennyiségi átalakulását illetve az ezeket 

szabályozó perifériás és centrális mechanizmusokat is. Az élőlényekben zajló anyag- és 

energiaátalakulásokat közös néven metabolizmusnak nevezzük. Összefoglaló névvel 

intermedier anyagcserének nevezzük a testalkotó-összetevő anyagokat felépítő 

folyamatokért felelős metabolikus kémiai reakciókat.

Az élő sejtek egyedül a kémiai energiát tudják hasznosítani. Ezt az energiát a 

katabolikus folyamatok során nyerik. Katabolizmus alatt a komplexebb, nagy energiájú 

kötéseket tartalmazó vegyületekből egyszerűbb vegyületek keletkezését értjük. Ennek 

során az energia ezen molekulák makroerg kötéseinek oxidációja révén mobilizálódik. 

Ez közvetlenül nem, csak újból magas energiatartalmú kötésekbe beépítve, elsősorban 

ATP-n keresztül használható fel. A katabolizmussal ellentétes folyamat az 

anabolizmus, melynek során egyszerűbb anyagokból keletkeznek bonyolultabb 

vegyületek. Az anyagcserefolyamatok során felszabadult energia a külső 

(vázizommunka) és az ún. belső munkára használódik fel, mely mechanikai (pl. 

vérkeringés fenttartása), kémiai (pl. anabolikus reakciók), elektromos (pl. sejtmembrán 

két oldala közötti potenciálkülönbség fenntartása) és ozmotikus (pl. Na-pumpa) 

részekből tevődik össze. A katabolizmus során felszabaduló energia zöme
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mindazonáltal hővé alakul, tehát sem a külső, sem a belső munka számára nem 

hasznosítható. Minden olyan folyamat során, amely az ATP makroerg kötései hordozta 

energiát mobilizálja, hő képződik. Az izommunkát ugyancsak jelentős hőfejlődés kíséri, 

így az energiaforgalom hatásfoka, mely alatt azt értjük, hogy a felszabadult energia 

mekkora hányada fordítódik külső munkára, in vivo optimális esetben sem haladja meg 

a 25%-ot.

A szervezet energiaforgalmán belül megkülönböztetjük az ún. 

alapenergiaforgalom (alapanyagcsere) fogalmát, mely a szervezet alapvető 

energiaszükségletének mértéke. Ennek mérése standard körülmények között történik. 12 

órás éhezést követően, fekvő testhelyzetben, semleges környezeti hőmérsékleten, teljes 

motoros, szenzoros és mentális nyugalomban, gyógyszerhatásoktól mentesen. Ez 

azonban nem a lehetséges legkisebb energiaforgalom, ugyanis alvás közben akár még 

további 10 %-kal kisebb érték is mérhető a csökkent izomtónusnak köszönhetően. Az 

alapanyagcsere mérése kalorimetria módszerével történik, mely lehet direkt és indirekt. 

Mennyiségét a testtömeg, a testfelszín, a nem és az életkor is befolyásolja. Az 

anyagcserét az előbb említett tényezőkön kívül ugyancsak módosíthatja a 

vázizommunka, a külső (környezeti) és az aktuális maghőmérséklet, a hormonális 

státusz (pl. hyper- vagy hypothyreosis). Mind a szellemi munkát, mind az emocionális 

megterhelést kísérő fokozott energiaforgalom az izomtónus fokozódás következménye. 

A maghőmérséklet emelkedése ugyancsak, Celsius fokonként 10 %-kal, növeli az 

aktuális energiaforgalmat, akár pozitív, akár negatív irányban tér el a normális 

testhőmérséklettől.

A klinikumban számos olyan kórkép ismert, melynek oka az energiaforgalom 

kóros megváltozása, ennek hátterében mind a biokémiai reakciók, mind a perifériás és 

centrális szabályozó folyamatok szintjén megnyilvánuló zavar állhat. Az 

anyagcserebetegségeket a kórosan megváltozott folyamatokban érintett főbb 

tápanyagféleség/ek/ szerint lehet osztályozni. Lényegében tehát a szénhidrát (pl. Von 

Gierke-kór, McArdle-kór), a zsír (pl. hyperlipidaemiák) és a fehérje /aminosav/ 

anyagcsere zavarait (pl. phenilketonúria, galaktozémia) különböztetjük meg. Feltétlenül 

meg kell említenünk korunk egyik népbetegségét, a diabetes mellitust és annak is az 

insulin-dependens formáját, melynek hátterében feltételezetten a perifériás szabályozó 

folyamatok zavara áll. Régóta ismert ugyanakkor a hypothalamus sérülése vagy 

daganata, tehát központi idegrendszeri működési zavarok következtében kialakuló kóros
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elhízás. A mind a kutatókat, mind a klinikusokat megosztó ún. metabolikus szindróma 

(non-insulin-dependens DM (NIDDM), perifériás insulin rezisztencia, hypertonia, 

dislipidaemia, hyperurikaemia) esetén a perifériásán fennálló zavar mellett, többek 

között munkacsoportunk korábbi és jelen kutatásai nyomán, a centrális reguláció zavara 

is felmerül.

1.3 Testhőmérséklet szabályozás

A homoioterm (melegvérű) fajokban a többé-kevésbé állandó testhőmérséklet az 

egészséges állapot alapfeltételei közé tartozik. A kívánatos hőmérséklet-tartományban a 

hőegyensúlyt a perifériás és centrális hőtermelési és hőleadási folyamatok révén 

érvényesülő hőszabályozás biztosítja. Megkülönböztetünk mag- és 

köpenyhőmérsékletet. Az előbbi (általában a szervezet belsejének hőmérséklete) a 

külső környezettől nagymértékben „függetlenített”, állandó. Standard körülmények 

között reggel, ébredés után, teljes nyugalomban értéke emberben átlagosan 36.5 °C, 

mely mintegy 1 °C-os cirkadián ingadozást mutat. A köpenyhőmérséklet szélesebb 

határok között ingadozó, általában alacsonyabb a maghőmérsékletnél.

Mivel hőtermelés és hőleadás állandóan folyik, az ezeket összehangoló 

hőszabályozás is állandóan működik. Alapállapotnak azt tekintjük, mikor mindkét 

folyamat a minimumon van. Ennek feltétele a teljes nyugalom és a termoneutrális 

környezet, az ún. komfort zóna (felöltözött ember esetén 21-23 °C, ruhátlanul 27-30 

°C).

A szervezet fizikai értelemben egy termosztáthoz hasonlítható, amelynek melegítő 

és hűtő egysége is van. A rendszer emellett egy érzékelővel is rendelkezik, mely az 

aktuális maghőmérsékletet állandóan összehasonlítja az ún. alapjellel (set-point), s ha 

ettől eltérést tapasztal, a megfelelő folyamatok beindításával állítja helyre az alapjel által 

meghatározott egyensúlyt. Az érzékelő egység funkcióját számos perifériás és központi 

thermoreceptor tölti be. A centrális thermoreceptorok az elülső hypothalamus-régióban 

találhatók: olyan idegsejtekről van szó, amelyek az átfolyó vér hőmérsékletének 

ingadozására tüzelési frekvenciájukat változtatják. Attól függően, hogy melegre vagy 

hidegre fokozódik az aktivitásuk, megkülönböztetünk meleg- és hidegérzékelő 

neuronokat. A hypothalamus emellett a gerincvelőben és a belső szervekben (pl. máj)
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lévő thermoreceptor-neuronoktól is kap információt. A „valódi” perifériás 

thermoreceptorok a bőrben találhatók. Ezek a környezeti hőmérsékletről szolgáltatnak 

adatokat a hypothalamus számára, így a diencephalon szintjén megvalósul a környezeti - 

és a maghőmérséklet információk integrációja.

Bár a hőszabályozás központja a klasszikus nézetek szerint a hypothalamus, 

természetesen több, elsősorban limbicus rendszeri struktúra is részt vesz 

thermoregulációs egyensúly fenntartásában (Delgado és Livingston, 1948; Livingston, 

Fulton és mtsai, 1948; Fairman, Livingston és mtsai, 1950; Shibata, Hori és mtsai, 

1983a; Shibata, Hori és mtsai, 1983b; Shibata, Hori és mtsai, 1984; Shibata, Hori és 

mtsai, 1985; Shibata, Hori és mtsai, 1988; Monda és Pittman, 1993; Augustine, 1996; 

Kanosue, Sadato és mtsai, 2002). Dolgozatunk tárgya szempontjából külön figyelmet 

érdemel az orbitofrontalis kéreg (OBF) később megemlítendő vonatkozó szerepe.

Láznak nevezzük a maghőmérséklet 1 °C-nál nagyobb emelkedését. Meg kell 

különböztetni az ún. passzív hyperthermiát, melynek hátterében a szervezet 

hőszabályozásának zavara áll. Ez esetben az emelkedő testhőmérséklet nem az aktív 

thermogenesis, hanem a hőleadási mechanizmusok elégtelenségének a következménye, 

így az, ellentétben a lázzal, semmilyen körülmények között nem tekinthető a szervezet 

fiziológiás védekező reakciójának. A láz tehát a szervezet egyik legáltalánosabb 

komplex adaptív mechanizmusa, mely számos klinikai rendellenességben (pl. 

bakteriális infekciókban) a diagnózis felállításában is segítségünkre van. Szerepe, az 

akut fázis reakció más tényezőihez hasonlóan, a szervezet védelme, túlélésének 

biztosítása patológiás körülmények között is. Az extrém magas és/vagy hosszantartó láz 

ugyanakkor káros, sőt halálos is lehet. Az anyagcserét fokozva, megfelelő 

táplálékbevitel híján, az energiaraktárak kimerüléséhez, cachexiához vezethet. A láz 

eredete a hypothalamus thermoregulációs neuronjainak módosult érzékenysége nyomán 

létrejövő magasabb alapjel (set-point). Ezek az idegsejtek ilyenkor magasabb 

hőmérsékletet fogadnak el normálisnak, az ennél alacsonyabb hőfokon pedig a „hideg” 

ellen szabályoznak: gátolják a hőleadó és aktiválják a hőretencióért illetve hőtermelésért 

felelős mechanizmusokat. Ennek köszönhető, hogy a láz kezdetén a beteg fázik, 

borzong, esetleg hidegrázása van. A gyógyulási szakaszban aztán visszaáll a normális 

alapjel.

A set-point elállításában mindenekelőtt az ún. endogén és exogén pyrogeneknek 

van szerepük. Több, mint 40 évvel ezelőtt végezték azt a kísérletet, melyben kimutatták,
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hogy endotoxinnal inkubált leukocyták olyan anyagot termeltek, mely nyálba injektálva 

lázkeltő hatásúnak bizonyult (Atkins és Wood, 1955). Endogén pyrogennek nevezték el, 

melyet később mint interleukin-1-et (IL-1) identifikáltak. Napjainkban már számos 

endogén pyrogent ismerünk, így IL-la, IL-1J3, tumomecrosis-faktor-a (TNF-a) és -(3, 

IL-6, interferon-a (IFN), stb. Humán vonatkozásban is kimutatták az intravénásán (i.v.) 

bejuttatott citokinek lázkeltő hatását (Wiedenmann, Reichardt és mtsai, 1989), illetve 

számos betegségben, mely lázzal jár, a citokinek, így az IL-1, IL-6 és TNF-a emelkedett 

plazma szintjét igazolták (Cannon, Tompkins és mtsai, 1990). Több lázkeltő citokinről, 

köztük az IL-1-ről is, bebizonyosodott elektrofiziológiai vizsgálatokban, hogy 

csökkentik a meleg-érzékeny neuronok, ugyanakkor fokozzák a hideg-érzékeny 

idegsejtek aktivitását (Hori, Shibata és mtsai, 1988; Nakashima, Hori és mtsai, 1989; 

Vasilenko, Petruchuk és mtsai, 2000). Az exogén pyrogenek nagy részét mikróbiális 

produktumok, maguk a mikrobák és toxinok teszik ki. Klasszikus tagjuk a 

lipopoliszacharid (LPS), mely a gram-negatív baktériumok sejtfalának alkotója, valódi 

endotoxin. In vivo és in vitro is hatékony induktora a citokin termelésnek. Emberbe és 

állatokba injektálva lázat okoz, ez azonban a közvetlenül citokinek kiváltotta 

hyperthermiától későbbi megjelenésével és elhúzódóbb jellegével némileg eltér (Kluger, 

1991). A későbbi hőmérséklet emelkedés oka valószínűleg a citokinek fokozott 

szintéziséhez szükséges idő. A gram-pozitívok által termelt exotoxinok (pl. muramii 

pepiid) hasonló hatását ugyancsak kimutatták már (Amini-Sereshki-Kormi, 1996; Roth, 

Hopkins és mtsai, 1997).

A citokinek lázkeltő funkciója több úton érvényesül. A periférián termelődök 

diffúzióval nem képesek passzálni a vér-agy gátat, de specifikus, kétirányú 

transzportrendszerük létezése ma már igazoltnak tekinthető. Feltételezhető, hogy a vér

agy gát ablakain keresztül is bejutnak a KTR-be, illetve infekciókban, gyulladásokban, 

stb. jól ismert következmény a barrier károsodása, a permeabilitás fokozódása (Banks, 

Ortiz és mtsai, 1991; Luheshi, Gay és mtsai, 1994; de Vries, Blom-Roosemalen és 

mtsai, 1996). Mindamellett a citokinek lokális agyi termelődését is igazolták (ld. 

később), s egy további harmadik út a neurális afferentáció lehet (Cooper és Rothwell, 

1991; Watkins, Wiertelak és mtsai, 1994; Laye, Bluthe és mtsai, 1995).

A citokinek hatásmechanizmusában számos tényező részvételét feltételezték, 

melyek közvetlenül mediálják, vagy a működést modulálva közvetett módon 

befolyásolják a lázat. A legtöbb immunregulátor fokozza a prosztaglandinok (PG) agyi
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termelődését, ennek ciklooxigenáz (COX) inhibitorral való gátlása pedig kivédi a lázat 

(Kluger, 1991; Rothwell, 1991). A PG-ok közül a legtöbb adat eddig a PGE2-ről áll 

rendelkezésre, de mások, így pl. a PGF2a lázkeltő hatását is igazolták. Az IL-1-ről 

kimutatták, hogy fokozza a corticotropin releasing factor (CRF) szintézisét és 

szekrécióját, mely ugyanakkor az IL-1 és más citokinek hatásait mediálja számos KIR-i 

reakcióban, így a lázban is (Rothwell, 1990; Rothwell, 1991). Ezek mellett pl. a IL-8 

által közvetlenül indukált CRF produkció és számos ez idáig még fel nem tárt 

mechanizmus szerepe ugyancsak feltételezhető (Luheshi és Rothwell, 1996).

2. Neuroimmunológiai moduláció

Mind az ideg- mind az immunrendszer komplex sejthálózatokból áll, melyek 

specifikus jeleket monitorozva, azokra specifikus módon reagálnak. Az idegrendszer 

által termelt számos neuroregulátorról (neurotranszmitterek, neuromodulátorok, 

neuropeptidek) kimutatták, hogy - az idegsejtekre gyakorolt hatásaikon túl - képesek 

befolyásolni, reguláim az immunrendszer funkcióit is. Ezek közé tartozik számos 

klasszikus neurotranszmitter, endogén ópiát-származékok, pl. a proopiomelanocortin 

derivátumai, hypothalamus és hypophysis eredetű peptidek, gastrointestinalis fehérjék, 

stb., melyek közül több specifikus receptorát már kimutatták különböző immunsejteken 

is. A klasszikus neurotranszmitterek közül az epinephrin, norepinephrin és serotonin 

indukálta immunszupressziót, továbbá a dopamin és acetilkolin immunstimuláló hatását 

írták le (Hall és Goldstein, 1985; McEwen, 1987; Plata-Salaman, 1991). A 

proopiomelanokortin derivátumok esetében az adrenocorticotrop hormon (ACTH) B- 

lymphocyta proliferációban, antitest termelésben, a macrophag és T-lymphocyta 

funkciókban játszott szerepét tárták fel. Feltétlenül meg kell említeni, hogy az ACTH 

szintézist a hypophysisen kívül macrophagokban (Weigent és Blalock, 1987) és 

lymphocytákban (McEwen, 1987) is kimutatták. A másik két derivátum, így az ópiátolc 

(a-, p-, y-endorfin; Leu- és Met-encephalin) és az a-MSH estében is számos 

immunrendszerre gyakorolt hatást illetve macrophagok és lymphocyták általi 

termelődést írtak le (McEwen, 1987; Plata-Salaman, 1991). A hypothalamus és 

hypophysis peptidek közül jelentős többek között a thyreotropin felszabadító (releasing) 

hormon (TRH), mely lymphocytákban egyaránt szintetizálódik és stimulálja az antitest 

termelést, a növekedési hormont (GH), mely lymphocytákban és leukocytákban is
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termelődve hatást gyakorol a T-sejt proliferációra és differenciációra, valamint a 

somatostatin, folliculus stimuláló hormont (FSH), luteinizáló hormont (LH) és a 

vasopressin, melyek széleskörű immunmodulátor szerepet, ugyancsak, igazoltak már 

(Plata-Salaman, 1991). A gastrointestinális fehérjék, ún. „gut-brain ” peptidek esetében 

a CCK, insulin, leptin, somatostatin, bombesin, vasoactiv intestinalis pepiid (VIP), 

neurotensin, substantia P (mely többek között indukálja a macrophagok általi IL-1, TNF 

és IL-6 termelést, illetve potencírozza az IL-1 hatását) immunrendszerre gyakorolt 

befolyását mutatták ki (Payan, McGillis és mtsai, 1987; Kimball, Persico és mtsai, 1988; 

Plata-Salaman, 1991). Mindezek mellett más peptidek, így a calcitonin, angiotensin-II 

(AT-II), neuronális növekedési faktor (NGF) immunmodulátor szerepére és 

immunsejtek által történő termelésére szintén rávilágítottak már (Payan, McGillis és 

mtsai, 1987; Plata-Salaman, 1991). Az idegrendszer immunrendszerre gyakorolt hatásai 

ezen humorális befolyás mellett természetesen az immunszervek (thymus, lép, 

csontvelő) beidegzésén keresztül is érvényesülnek.

Az immunrendszer (immunsejtek: monocyták/macrophagok, T-lymphocyták, stb.; 

immunszervek: nyirokcsomók, thymus, lép, csontvelő) által termelt számos kémiai 

anyag (immunmodulátorok, immunpeptidek, stb.) immunológiai folyamatokra gyakorolt 

hatásain túl többük idegrendszeri, neuromodulátor szerepe ugyancsak ismertté vált. 

Mikróbiális produktumok, toxinok, sérülés, akut és krónikus gyulladás, különféle 

tumorok immunregulátorok termelődését indítják el mind a KIR-ben, mind az 

immunrendszerben.

A neuroregulátorok és az immunrendszer által termelt immuntényezők három 

módon fejthetik ki hatásaikat. Az autokrin hatásmechanizmus lényege, hogy a 

modulátor anyag az őt termelő sejtre hat vissza. A parakrin módon hatók az őket 

szintetizáló sejtek környezetében fejtik ki hatásukat. Vannak olyan regulátor molekulák 

is, melyek a véráram útján a termelődési helyüktől távolra kerülve, ún. endokrin módon 

gyakorolnak befolyást más sejtek működésére.

Összefoglalva, az ideg- és az immunrendszer között kétirányú, komplex 

kommunikációs kapcsolat áll fenn. A KIR felől humorális és neuroanatómiai úton 

valósul meg az információáramlás az immunrendszer felé. Ennek bizonyítékai többek 

között az immunfunkciók megváltozása neuroregulátorok jelenlétében, endogén 

faktorok termelődése stressz alatt, vagy az immunválasz megváltozása specifikus agyi 

területeken végrehajtott léziókat illetve elektromos stimulációkat követően (Plata-
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Salaman, 1991). Ma már egyre ismertebb tény ugyanakkor, hogy az immunrendszer - 

aktiválódott immunsejtek és/vagy KIR-i neuronok által termelt immunregulátorok 

segítségével - számos neurokémiai, neurofiziológiai, neuroendokrinológiai, 

neuropathofiziológiai és neurotoxikológiai változást idéz elő.

Az idegrendszer immunrendszerre kifejtett szabályozó szerepéről már sok adat áll 

a rendelkezésünkre, tény azonban, hogy az immunregulátorok által az idegrendszeri 

funkciókra gyakorolt modulátor hatásokat eddig kevésbé tanulmányozták.

3. Immunregulátorok

Az immunregulátorok szerepe alapvető a szervezet védekező és helyreállító 

funkcióiban. Gyulladások során, általában az immunfolyamatokban a sejtek közötti 

kommunikációért a lymphocyták (lymphokinek), monocyták, macrophagok 

(monokinek) és más sejttípusok által termelt peptidek felelősek. Ezen heterogén 

mediátorokat közösen citokineknek nevezzük (Dinarello és Mier, 1987). A citokinek 

sokrétű, számos sejttípuson érvényesülő biológiai aktivitással rendelkeznek.

Az agyban és a cerebrospinális folyadékban jelenlévő immunregulátorok forrása 

lokális agyi termelődés és/vagy a perifériás keringésből való felvétel. A központi 

idegrendszerben számos sejttípus képes lokálisan immunregulátorokat termelni. így az 

agy saját illetve az érpályából kivándorolt macrophagjai (Jordan és Thomas, 1988), 

aktivált T-lymphocyták, melyek passzálják a vér-agy gátat (Suckling, Baron és mtsai, 

1987; Wekerle, Sun és mtsai, 1987), a cerebrovasculatura endothel sejtjei (Billingham, 

1987), microgliák (Fujita, Tsuchihashi és mtsai, 1981; Giulian, Baker és mtsai, 1986; 

Jordan és Thomas, 1988; Righi, Móri és mtsai, 1989), astrocyták (Fontana, Weber és 

mtsai, 1984; Billingham, 1987; Cotman, Nieto-Sampedro és mtsai, 1987) és maguk a 

neuronok is (Farrar, Kilián és mtsai, 1987; Breder, Dinarello és mtsai, 1988; Breder és 

Saper, 1988; Breder és Saper, 1989; Bandtlow, Meyer és mtsai, 1990). A perifériás 

keringésből az immunregulátorok agyba történő transzportjára is számos adat utal 

(Banks és Kastin, 1987; Banks, Kastin és mtsai, 1989). Kétirányú transzportrendszer 

található ezen mediátorok számára a vér-agy gát számos helyén, emellett 

feltételezhetően a vér-agy gát ablakain keresztül is bejutnak a központi idegrendszerbe 

(Banks, Kastin és mtsai, 1989). Az immunológiai, gyulladásos folyamatok során 

termelődő citokinek egyik igen fontos hatása a vér-agy gát permeabilitásának fokozása
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(Banks, Ortiz és mtsai, 1991; Luheshi, Gay és mtsai, 1994). (Rendelkezésre állnak 

adatok arra nézve is, hogy a cerebrospinális folyadékban lévő immunregulátorok a 

perifériás keringésbejutnak (Passaro, Debas és mtsai, 1982; Bodnar, Pasternak és mtsai, 

1989)).
Infekciók, traumák (égés, műtétek), toxinok, különféle immunológiai folyamatok, 

akut és krónikus gyulladásos állapotok, tumorok, stb. váltják ki az immunregulátorok 

termelődését (Dinarello, 1986; Maury, 1986; Beutler és Cerami, 1987; Billingham, 

1987; Movat, Cybulsky és mtsai, 1987). Ezen, lényegében patológiás elváltozások a 

szervezet részéről számos, igen összetett adaptív folyamatot, immunológiai, 

endokrinológiai, metabolikus és idegrendszeri válaszlépéseket, különböző reakciókat 

indítanak be (Beisel, 1983; Dinarello, 1987), így pl. anorexiát, somnolentiát, lázat 

okozhatnak, melyek gyakori velejárói az immunrendszert /is/ érintő akut és krónikus 

betegségeknek.

4. IL-1

4.1 Kémiai jellemzők

Az IL- 1-nek két, egy a  (159 aminosav, 17 500 kD) és egy (3 (153 aminosav, 17 

500 kD) molekulaformája ismert (March, Mosley és mtsai, 1985). A 2-es kromoszómán 

található gének kódolják őket (Clark, Collins és mtsai, 1986; Furutani, Nótáké és mtsai, 

1986; Webb, Collins és mtsai, 1986). Mindkettő ugyanazon receptorhoz kötődik 

(Dower, Kronheim és mtsai, 1986) s hasonló biológiai hatást indukál számos célsejten 

(Billingham, 1987). Vizsgálatok tanúsága szerint a p-izomer biológiai aktivitása 

nagyobb. A humán IL-la és -p közötti aminosav homologitás mindössze 26 %, 

ugyanakkor az emberi és az egér IL-la között 70(!) %-os, a kétféle IL-ip között pedig 

88(!) %-os aminosav egyezést mutattak ki (Dinarello, 1988). Az IL-1 térbeli szerkezetét 

a 1. ábrán tüntettük fel.
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1. ábra Az IL-1 (3 térbeli szerkezete

4.2 Szintézis

Az IL-1 perifériás és centrális szintézisét egyaránt több kísérletben igazolták már. 

A perifériás termelődésben, mindkét molekulaforma esetében, stimulált 

monocyták/macrophagok, lymphocyták, fibroblastok, endothel sejtek, mellékvese 

chromaffin sejtek, stb. szerepét mutatták ki (Dinarello, 1985; Dinarello, 1988). Ezen 

sejtek közül a monocyta/macrophag rendszer felelős az IL-1 termelésének nagy részéért 

(Dinarello, 1988). Mind rágcsálókban, mind emberben IL-1 (3 predominanciát mutattak 

ki az a-val szemben (Dinarello, 1988).

Habár az IL-1 p termelődését és funkcióit sokhelyütt igazolták a periférián - 

többek között még perifériás idegekben is (Bjurholm, Kreicbergs és mtsai, 1989) -, a 

központi idegrendszerben betöltött szerepéről még nagyon kevés ismeret áll a 

rendelkezésünkre. A citokin centrális szintéziséért az agyi macrophagok (Jordan és 

Thomas, 1988), a cerebrovasculatura endothel sejtjei (Billingham, 1987), a microgliális 

sejtelemek (Giulian, Baker és mtsai, 1986; Giulian, Vaca és mtsai, 1988; Giulian, 

Young és mtsai, 1988; Jordan és Thomas, 1988; Righi, Móri és mtsai, 1989) és az 

astrocyták (Fontana, Weber és mtsai, 1984; Cotman, Nieto-Sampedro és mtsai, 1987) 

mellett maguk a neuronok (Breder, Dinarello és mtsai, 1988; Breder és Saper, 1989) is 

felelőssé tehetők. Az IL-1 p és receptorai heterogén eloszlását mutatták ki a KIR szinte
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teljes rostrocaudalis kiterjedésében (Farrar, Kilián és mtsai, 1987; Breder, Dinarello és 

mtsai, 1988; Katsuura, Gottschall és mtsai, 1988; Bandtlow, Meyer és mtsai, 1990; 

Lechan, Tóni és mtsai, 1990; Hammond, Smart és mtsai, 1999). IL-lp(-szerű) 

immunreaktív sejttesteket találtak az emberi agy különböző területein, a 

hypothalamusban, a nucl. arcuatusban, a preopticus és periventricularis régiókban 

(Breder és Saper, 1989), IL-lp(-szerű) immunreaktív rostokat pedig a többi között 

humán lateralis hypothalamus areaban (LHA), amygdalában (AMY), nucleus tractus 

solitariiban (NTS) és locus coeruleusban mutattak ki. (Breder, Dinarello és mtsai, 1988; 

Breder és Saper, 1989). IL-1 (3 mRNS-t detektáltak még patkány hippocampusában és 

kisagykérgében is (Berkenbosch, Casper és mtsai, 1989).

Az IL-1 cerebrospinális folyadékban való jelenléte nemcsak lokális szintézis 

eredménye lehet, hanem az IL-1 magas perifériás vérkoncentrációja is okozhatja azt. 

Igazolták az IL-1 a  vér-agy gáton keresztüli kétirányú transzportját (Banks, Kastin és 

mtsai, 1989), emellett az is, hogy aktivált T-lymphocyták képesek átjutni a vér-agy 

gáton és az agyban IL-l-t termelni (Suckling, Baron és mtsai, 1987; Wekerle, Sun és 

mtsai, 1987).

Számos tényező - bakteriális endotoxinok (gram negatívok, pl. E. coli 

lipopoliszacharid), muramii pepiid (gram pozitívok), neurotrop vírusok, protein kináz C 

aktivátorok - indukál IL-1 termelődést a periférián és a KIR-ben (Dinarello, 1988). 

Klinikai vizsgálatokban IL-1-szerű hatást detektáltak degeneratív betegségekben 

szenvedők cerebrospinális folyadékában (Gorczynski és Keystone, 1986), krónikus 

encephalitisben (Symons, Bundick és mtsai, 1987), HIV I. fertőzötteknél (Gallo, Frei és 

mtsai, 1989) és astroglyosis kíséretében Alzheimer-kórban is (Kamaraju, Sundar és 

mtsai, 1989). Mindezek alapján joggal valószínűsíthető, hogy az IL-1 alapvető szerepet 

játszik a KIR-i gyulladásos, immunológiai-neurológiai reakciókban.

4.3 IL-1 receptorok, IL-1 B rendszer

Az IL-1 receptor 80 kD molekulasúlyú membrán molekula, mely mind az a, mind 

a p izomert köti (Dower, Kronheim és mtsai, 1986; Dinarello, 1988). A KIR-ben 

található receptor molekulasúlya megegyezik a fibroblastokon és a T-lymphocytákon 

lévőkkel (Farrar, Kilián és mtsai, 1987). A hypothalamusban és a neocortexben azonban
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a receptor egy másik típusát is kimutatták, mely nagyobb affinitással rendelkezik a p- 

forma iránt (Katsuura, Gottschall és mtsai, 1988). Az IL-1 receptor jelenlétét igazolták 

bulbus olfactoriusban, hippocampusban, cerebellumban, neocortexben és a 

hypothalamusban is (Farrar, Kilián és mtsai, 1987).

Újabb kutatások szerint egy endogén „IL-lp rendszer” létezik, melynek négy 

összetevője van. Maga az IL-lp (Dinarello, 1996), az IL-1 receptor I-es típusa (IL-1RI) 

(Sims, Gayle és mtsai, 1993), az ún. IL-1 receptor antagonista (IL-lRa), mely 

kompetitíve blokkolja az IL-1 p hatását (Plata-Salaman, 1994; Plata-Salaman és ffrench- 

Mullen, 1994), végül a negyedik az IL-1 receptor accessoricus protein (IL-1R AcP), 

mely fokozza az IL-1 Rí affinitását az IL-1 iránt (Greenfeder, Nunes és mtsai, 1995; Liu, 

Chalmers és mtsai, 1996). E rendszer tagjait kimutatták számos agyi régióban, így a 

fronto-parietalis kéregben, hippocampusban, középagyban és a cerebellumban (Ilyin, 

Sonti és mtsai, 1996; Gayle, Ilyin és mtsai, 1997). Krónikus intracerebroventricularis 

(icv) IL-lp mikroinfúzió differenciáltan növelte a cerebralis IL-1 Rí mRNS, az IL-lRa 

és IL-lp mennyiségét a fenti négy struktúrában (kisagyban > középagyban > 

neocortexben > hippocampusban), valamint anorexiát is okozott. Ezen ún. KIR-i IL-ip 

rendszer diszregulációja újabb adatok szerint patofiziológiai következményekkel is 

járhat (Ilyin, Sonti és mtsai, 1996).

4.4 Biológiai hatások

Az IL-1 számos immunrendszeri és idegrendszeri hatására derült eddig fény. Az 

immunrendszer esetében az IL-1 résztvesz a lymphocyták aktivációjában és 

differenciációjában, stimulálja más immunregulátorok termelődését, szerepe van a 

monocyták, lymphocyták, neutrophil granulocyták chemotaxisában (Dinarello, 1986; 

Dinarello és Mier, 1987). A membránhoz kötött IL-1 fontos szerepet játszik az antigén 

prezentációban illetve autokrin és parakrin folyamatok indukálásában (Dinarello, 1988). 

Újabb kutatások az IL-lp programozott sejthalálban, az apoptózisban való érintettségére 

is rávilágítottak (Friedlander, Gagliardini és mtsai, 1996; Rodriguez, Lacasse és mtsai, 

1996).

Széleskörű perifériás hatásai mellett ma már egyre több adat áll rendelkezésre az 

IL-ip centrális adásának központi idegrendszeri következményeire vonatkozóan. E
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primer citokin közvetlen intracerebralis adminisztrációja mindeddig főként icv 

mikroinjekciókra szorítkozott. Ismeretessé vált, hogy indukálja a microgliák és az 

astrocyták növekedését és differenciációját (gliosis, astrocytoma) indukálja (Giulian, 

Young és mtsai, 1988). Neuromodulátorként serkenti a noradrenalin rendszert, 

rekombináns humán IL-lp (rhIL-ip) alkalmazásakor a noradrenalin termelés és 

metabolizmus stimulációját írták le a hypothalamusban (Kabiersch, del Rey és mtsai, 

1988). Az IL-la (Nakamura, Nakanishi és mtsai, 1988) és IL-lp (Ferreira, Lorenzetti és 

mtsai, 1988) is hyperalgesiát okoz mind perifériás, mind centrális adásakor. Növeli az 

NGF (Friedman, Larkfors és mtsai, 1989), az Alzheimer-kórban diagnosztikus értékű P- 

amiloid prekurzor (Berkenbosch, Casper és mtsai, 1989), illetve a proopiomelanocortin 

mRNS szintjét (Brown, Smith és mtsai, 1987). Csökkentve a glukóz metabolizmust 

kedvezőtlen irányú kognitív változásokat is indukál (Kamaraju, Sundar és mtsai, 1989). 

Neuroendokrin hatásai közül meg kell említeni, hogy IL-1 perifériás adásakor nő a 

somatostatin és a CRF szintézis patkány hypothalamusban (Sapolsky, Rivier és mtsai, 

1987). Mindkét IL-1 izomer stimulálja az ACTH, a thyroidea stimuláló hormon (TSH), 

valamint a GH, LH, FSH és a prolactin szekrécióját (Bemton, Beach és mtsai, 1987; 

Beach, Smallridge és mtsai, 1989; Yamaguchi, Matsuzaki és mtsai, 1990). (Más 

tanulmányokban ugyanakkor az LH (Rivier és Vale, 1989) és a prolactin (Bemton, 

Beach és mtsai, 1987) citokin kiváltotta szintcsökkenését mutatták ki.) Több kísérletben 

az IL-ip alacsony dózisának egyszeri vagy krónikus icv adását követően pyrogen 

hatását is igazolták már (Dascombe, Rothwell és mtsai, 1989; Shimizu, Uehara és mtsai, 

1991; Plata-Salaman, Sonti és mtsai, 1996). Ezt a megállapítást egyébiránt további, az 

agy több régiójába - preopticus area, HT, globus pallidus (GP), OBF - juttatott IL-lp 

mikroinjekciók thermogenesist eredményező hatása is alátámasztotta (Femandez- 

Alonso, Benamar és mtsai, 1996; Karádi, Lukáts és mtsai, 2002; Karádi, Lukáts és 

mtsai, 2005a; Lukáts, Egyed és mtsai, 2005b). Ugyancsak kimutatták, hogy az IL-lp 

“lassú hullámú alvást” (slow wave sleep /SWS/) indukálva somnolentiát okoz 

patkányban (Tobler, Borbély és mtsai, 1984), macskában (Susie és Totic, 1987) és 

nyálban is (Krueger, Walter és mtsai, 1984; Shoham, Davenne és mtsai, 1987). Itt 

említendő meg, hogy fertőzésekben, elhúzódó, a szervezetet gyengítő krónikus 

betegségekben emberben is csökkent locomotoros, explorációs aktivitást kísérő 

somnolentia figyelhető meg.
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Nagyon fontosnak tűnik az IL-1 táplálkozásszabály ozásban betöltött szerepe. 

Patkányban és egérben táplálékfelvétel csökkenést írtak le IL-1 (500 pg/tskg/nap) 

intraperitonealis (i.p.) alkalmazásakor (McCarthy, Kluger és mtsai, 1986; Moldawer, 

Andersson és mtsai, 1988; Fong, Moldawer és mtsai, 1989). Egerekben a lázkeltő 

dózisnál 10-szer kevesebb IL-1 a  beadása esetén is a táplálékfelvétel szignifikáns 

csökkenését tapasztalták, mely felveti, hogy nemcsak indirekt módon, a lázon keresztül, 

hanem közvetlen hatásmechanizmus révén is érvényesül a primer citokin anorexigen 

hatása (Moldawer, Andersson és mtsai, 1988). EL-la krónikus (2 pg/nap; 3-6 pg/nap) 

i.p. adminisztrációja szintén elnyomta a táplálékfelvételt patkányokban. Érdekes 

megfigyelés, hogy e rágcsálókban a fiziológiás öregedés előrehaladtával a rhlL-lp 

anorexigen hatékonyságának csökkenését tapasztalták (Hellerstein, Meydani és mtsai, 

1989). IL-1 szekréciót fokozó anyagok adminisztrációja is táplálékfelvétel csökkenéshez 

vezet. Muramii peptid vagy LPS endotoxin i.p. illetve i.v. alkalmazása csökkentette a 

táplálékfelvételt patkányban (Evered, McHale és mtsai, 1989; Langhans, Harlacher és 

mtsai, 1989a).

Mára bebizonyosodott, hogy az IL-1 direkt KIR-i mechanizmuson keresztül is 

anorexigen lehet. Az IL-1 (3 alacsony dózisának mind egyszeri, mind krónikus icv adását 

követően a táplálékfelvétel jelentős redukcióját figyelték meg rágcsálókban (Plata- 

Salaman, Oomura és mtsai, 1988; Shimizu, Uehara és mtsai, 1991; Plata-Salaman, Sonti 

és mtsai, 1996). Az IL-1 csökkenti a gyomor ürülését és motilitását (Van Miért és Van 

Duin, 1974), növeli a glucagon (perifériás adáskor) (Dinarello, 1985) és az insulin 

(Dinarello, 1985; Láng és Dobrescu, 1989) keringő mennyiségét. Felvetődik, hogy a 

citokin több úton is - csökkentve a motoros aktivitást illetve somnolentiát okozva - 

hozzájárulhat a táplálékfelvétel csökkenéséhez. Elképzelhető, hogy az IL-1 anorexigen 

hatása részben a CRF-től függ, mivel kimutatták, hogy e primer citokin stimulálja a 

CRF termelődését (Berkenbosch, van Oers és mtsai, 1987; Sapolsky, Rivier és mtsai, 

1987; Tsagarakis, Gillies és mtsai, 1989), ami viszont centrálisán elnyomja a 

táplálékfelvételt (Morley, 1987). A CRF mellett PG mediálta folyamatokat is 

feltételeznek a jelenség hátterében, mivel az anorexigen hatás részben kivédhető a PG 

szintézist gátló indomethacinnal (Hellerstein, Meydani és mtsai, 1989; Langhans, 

Harlacher és mtsai, 1989b; Uehara, Ishikawa és mtsai, 1989). Más adatok szerint az 

esetleg ugyancsak kialakuló kondicionált íz-averziónak szintén szerepe lehet az IL-1
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kiváltotta anorexiában gram-pozitív és gram-negatív fertőzésekben egyaránt (Plata- 

Salaman, 1991).

A primer citokin fentebb leírt hatásai - somnolentia, testhőmérséklet emelkedés, 

táplálékfelvétel csökkenés, stb. - az irodalomban mint betegséghez társult tünetegyüttes, 

ún. ‘sickness behavior’ ismert, melyet több fajban is leírtak az IL-1 perifériás adását 

követően (Hart, 1988; Dascombe, Rothwell és mtsai, 1989; Plata-Salaman, 1989; Plata- 

Salaman, 1991; Montkowski, Landgraf és mtsai, 1997; Pu, Anisman és mtsai, 2000).

4.5 IL-1 termelődés egyéb állapotokban

Egyéb fiziológiás folyamatokban, erős fizikai aktivitást követően (Cannon és 

Kluger, 1983), ovuláció után (Cannon és Dinarello, 1985), UV fény hatására (Dinarello, 

1988), postmenopausális osteoporosisban (Pacifici, Rifas és mtsai, 1989), stb. is 

kimutatták az IL-lp szint emelkedését. Úgyszintén felmerül az IL-1 szerepe az erős 

fizikai terhelést követő aluszékonyságban és étvágytalanságban (Cannon és Kluger, 

1983).

4.6 További hatások

Az IL-1 részben 'tisztán' gyulladásos, részben sok összetevős, metabolikus és 

endokrin elemeket is magába foglaló folyamatot indukál: ún. akut fázis proteinek 

termelődését a májban, tápanyagok, metabolitok, hormonok plazmaszintjének 

változását, katabolikus folyamatokat, PG termelést, stb. Ezen hatásai közvetlenül 

és/vagy közvetetten is befolyásolhatják az eddigiekben említett immunológiai és 

neurológiai működéseket (Dinarello, 1986).

5. A táplálkozás központi szabályozásának történeti áttekintése

A táplálkozásszabályozás tudománytörténeti kronológiájának első fejezetét az ún. 

centrum-teóriák alkotják. Ezek a korai jacksoni felfogást testesítették meg, ami az egyes 

fiziológiai működésekhez konkrét, jól meghatározható agyi területeket, ún. központokat
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rendelt (jóllakottság- és éhség-központ, hűtő- és fűtő-központ, stb.). A táplálék- és 

folyadékfelvétel szabályozásában ezen központként meghatározott struktúra 

egybehangzó klinikai leletek és kísérletes eredmények nyomán a hypothalamus lett 

(lateralis hypothalamus area -  éhség-központ, ventromedialis hypothalamus mag -  

jóllakottság-központ). Az ismeretek bővülésével azonban újabb és újabb agyterületek 

(amygdala, globus pallidus, caudatum, preffontalis cortex, stb.) regulációs jelentősége 

igazolódott. Úgy tűnt, ezen ellentmondást az ún. pálya-teóriák oldhatják fel. A 1950-60- 

as évek neurokémiai vizsgálatainak hatására olyan központi idegrendszeri pályákat 

azonosítottak (jóllakottság- és éhség-pálya), melyek léziói a korábban centrumként 

meghatározott struktúrák sértését követő eltérésekhez hasonló eredményre vezettek. 

Ezen szerteágazó pályarendszerekről kimutatták, hogy kapcsolatot biztosítanak a fent 

említett agyterületek között, így megmagyarázhatóvá vált több struktúra egyidejű 

érintettsége a táplálkozásszabályozásban. Kezdetben a DA és NA központi szerepét 

igazolták, később újabb neurotranszmitterekről (Ach, 5-HT, GABA, stb.) is 

bebizonyosodott, hogy pályáik alapvetőek e működésekben. A szerteágazó, az ismeretek 

bővülésével egy közös rendszerbe egyre nehezebben foglalható teóriák mellett más, ún. 

humorális szabályozó mechanizmusokkal (aminosztatikus, liposztatikus, glukosztatikus, 

thermo sztatikus, kalorikus kontroll és hormonális szabályozás) kapcsolatos elképzelések 

is napvilágot láttak.

Feloldhatja ezen látszólagos ellentmondást az ún. glukóz-monitorozó sejthálózat 

(GMSH) elmélet. Elsősorban Oomura és mtsai (Oomura, Kimura és mtsai, 1964; 

Oomura, Ono és mtsai, 1969) illetve Anand és mtsai (Anand, Chhina és mtsai, 1964) 

korai vizsgálatai, majd az Oomura-laboratórium illetve később a pécsi élettani iskola 

keretei között folyó kutatások (Nakano, Oomura és mtsai, 1986; Karádi, Oomura és 

mtsai, 1988; Karádi, Oomura és mtsai, 1990; Karádi, Oomura és mtsai, 1992; Karádi, 

Faludi és mtsai, 1994; Lénárd, Faludi és mtsai, 1994; Karádi, Faludi és mtsai, 1995b; 

Karádi, Faludi és mtsai, 1995c; Lénárd, Karádi és mtsai, 1995; Karádi, Lukáts és mtsai, 

2004) nyomán tudjuk, hogy az agy számos területén - így a korábban említett struktúrák 

szinte mindegyikében - olyan neuronok komplex, hierarchikusan szerveződő hálózata 

azonosítható, melynek egyes elemei, különleges kemoszenzitív idegsejei az 

extracellularis tér glukóz (és más nutriensek, metabolitok, stb.) koncentráció 

változásaira specifikusan aktivitás növekedéssel vagy csökkenéssel reagálnak. 

Kimutatták továbbá ezen neuronokról, hogy széleskörű humorális (többek közt citokin) 

kontroll alatt állnak, illetve azt is, hogy az endogén információk mellett számos exogen
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(íz, szag, vizuális, akusztikus, stb.) inger hatására is megváltoztatják működésüket 

(Nakano, Oomura és mtsai, 1986; Karádi, Oomura és mtsai, 1988; Nishino, Oomura és 

mtsai, 1988; Karádi, Oomura és mtsai, 1989; Karádi, Oomura és mtsai, 1992; Karádi, 

Faludi és mtsai, 1995b; Karádi, Faludi és mtsai, 1995c; Karádi, Scott és mtsai, 1998). 

Mindezek figyelembe vételével valószínűsíthetjük, hogy a GMSH lehet az a központi 

integráló tényező, mely közös rendszerbe foglalja a táplákozásszabályozásban involvált 

agyi struktúrákat, pályarendszereket, továbbá az ezeket involváló endogén és exogén 

humorális folyamatokat.

5.1 Centrum-teóriák

A homeosztatikus tényezők szabályozásában egy-egy, egymással ellentétesen ható 

agyi központ létét valószínűsítve a táplálkozási magatartás legfelsőbb szintű 

regulációjáért elsőként két hypothalamicus neuroncsoportot - ún. éhség- és jóllakottság 

központot - tettek felelőssé. Ezen agyterületek működésének befolyásolása nyomán a 

táplálék- és folyadékfelvétel jellemző változásait írták le, valamint sajátos metabolikus, 

hormonális, vegetatív és motivációs zavarokat figyeltek meg (Teitelbaum és Epstein, 

1962; Lénárd, Sándor és mtsai, 1991).

5.1.1 Hypothalamus

A lateralis hypothalamus area (LFIA) elektromos ingerlésével evés indukálható 

jóllakott patkányokban (Valenstein, Cox és mtsai, 1968), s ún. kondicionált táplálkozási 

instrumentális válaszok is kiválthatók (Wayner, 1970). EEG-s és más elektrofiziológiai 

vizsgálatokban változásokat regisztráltak az itt található sejtek működésében a táplálék 

látványára, illetve természetes és kondicionált táplálkozási magatartás során is. Ezen 

változások a táplálkozás előrehaladtával (satiatio) módosultak, vagy akár meg is szűntek 

(Norgren, 1970; Mora, Rolls és mtsai, 1976; Rolls, Sanghera és mtsai, 1979; Karádi, 

Oomura és mtsai, 1990). Az LHA sértését követően átmeneti aphagiát, majd elhúzódó 

hypophagiát tapasztaltak, mellettük az íz-érzékenység csökkenése, szenzoros neglect és 

a korábban megtanult táplálkozási instrumentális válaszok gyengülése volt 

megfigyelhető (Anand és Brobeck, 1951; Teitelbaum és Epstein, 1962; Lénárd, Jandó és 

mtsai, 1988).
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A ventromedialis hypothalamus mag (VMH) elektromos ingerlése a 

táplálékfelvétel megszakadását, a tanult instrumentális válaszok megszűnését idézte elő 

még éhes állatban is (Morgane, 1961a; Hoebel és Teitelbaum, 1962). VMH léziókat 

követően hyperphagiát, a testtömeg magasabb szinten történő stabilizálódását, obesitást 

tapasztaltak (Hoebel és Teitelbaum, 1966; Powley, 1977; Lénárd, Sándor és mtsai, 

1991). Mindezek alapján LHA-t éhségközpontnak, a VMH-1 jóllakottság központnak 

nevezték el.

5.1.2 Extrahypothalamicus területek

A későbbiekben a hypothalamuson kívül számos más agyi régió hasonló, 

táplálkozásban betöltött szerepére világítottak rá a kutatások. Meg kell említenünk 

többek között a nucleus tractus solitarii-t (NTS), a nucleus parabrachialist (PBN), a 

középagyi tegmentumot (Gold, 1967), a nucl. accumbenst (Hoebel és Teitelbaum, 

1962), a temporális lebenyt (Pubols, 1966) és a substantia nigrát (SN) (Ungerstedt, 

1971).

Speciális vonatkozásaik miatt ehelyütt külön említést érdemel az AMY (Fonberg 

és Del Gado, 1961; Fonberg, 1963; Fonberg, 1966) és a GP (Morgane, 1961b).

Az amygdala medialis magcsoportja a táplákozásban betöltött szerepe alapján a 

LHA-val (éhségközpont), míg basolateralis része a VMH-val (jóllakottság központ) 

mutatott hasonlóságot -, mind ingerléses (Fonberg, 1963), mind léziós (Fonberg és Del 

Gado, 1961; Fonberg, 1963) vizsgálatokban.

A globus pallidus kétoldali sértését követően aphagiát, oly mértékű, tartós fogyást 

és adypsiát találtak, mely akár az állat halálához vezetett (Morgane, 1961b; Lénárd, 

Sarkisian és mtsai, 1975). Érdekes módon a túlélés és a gyógyulás nemtől függő volt, a 

nőstények esetében jobb prognózist tapasztaltak (Lénárd, Sarkisian és mtsai, 1975; 

Lénárd, 1977). Ez a különbség eltüntethető volt neonatális kasztrációval, míg azt a 

pubertás után elvégezve a hatás nem volt kivédhető (Hahn, Lénárd és mtsai, 1979). A 

beavatkozás után tapasztalható lassú “gyógyulás” ellenére a táplálkozási magatartásban 

keletkezett zavar hosszútávon, ha enyhébb formában is, megmaradt, a műtött állatok 

testtömege kisebb mértékben nőtt az életük során, mint kontroll társaiké.

A GP-ra az a tény irányította a figyelmet, hogy a LHA ún. “far-lateral” régiója 

jelentős efferentációval rendelkezik a pallidum felől (Morgane, 1961a). Ebből vonták le
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azt a következtetést, hogy a LHA lézióját követő zavarok hátterében ezen efferentáció 

megszakadása állhat.

5.2 Pálya-teóriák

A korábbiakban említett kettős szabályozás elve az ún. pályateóriákban is 

megjelent. Az 1950-60-as évektől folyó intenzív funkcionális morfológiai-neurokémiai 

kutatások nyomán hosszú, felszálló catecholaminerg, ún. “jóllakottság”- és 

“éhségpályákról” beszélhetünk.

A jóllakottság-pálya elnevezéssel a ventralis noradrenerg rendszeri (VNAR) 

illetjük, mert sértésével a VMH-ban végzett léziós kísérletekhez hasonló eredmények 

mutatkoznak: a VNAR elektrolitikus vagy specifikus neurotoxinnal végzett kémiai 

léziói hyperphagiához és obesitáshoz vezetnek (Ahlskog és Hoebel, 1973). Az 

éhségpálya szerepét két másik catecholamin rostösszeköttetés, az ún. nigrostriatalis 

dopaminerg rendszer (NSDR) és a mesolimbicus dopaminerg rendszer (MLDR) tölti be. 

Mindkét utóbbi pálya áthalad a LHA-on és a GP-on is (Marshall, Richardson és mtsai, 

1974; Lénárd, 1977). A SN pars compacta állományába juttattott szelektív catecholamin 

neurotoxin 6-OHDA a LHA lézióhoz hasonló tünetek (aphagia, adypsia, hypokinesis) 

létrejöttét idézi elő (Ungerstedt, 1971). Azonos lokalizációjú, de kisebb mennyiségű 6- 

OHDA (7.5 pg, 0.5 pl) ugyanakkor csak mozgási zavarokat eredményez (Lénárd és 

mtsai, 1982).

Fontos tudománytörténeti állomás volt annak felismerése, hogy az AMY kettős 

catecholamin (NA és DA) beidegzés, a VNAR és a MLDR befolyása alatt áll 

(Ungerstedt, 1971). E két neurotranszmitter lokális arányának változása kihat a 

táplálkozási magatartásra: a DA/NA arány növekedése elhízáshoz, míg csökkenése 

fogyáshoz vezet (Lénárd és Hahn, 1982; Lénárd, Hahn és mtsai, 1982).

Mindezek nyomán ma úgy gondoljuk, hogy a táplálék- és folyadékfelvétellel 

összefüggő mozgáskoordinációban inkább a NSDR, a komplexebb szenzomotoros, 

percepciós és motivációs működésekben viszont a MLDR szerepe a döntő.
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5.3 Egyéb homeosztatikus szabályozó mechanizmusok

5.3.1 Aminosztatikus mechanizmus

Melinkoff és mtsai (Melinkoff, Boyle és mtsai, 1956) önkénteseken végeztek 

kísérleteket. Fehérjeétkezést, aminosav oldat ivást illetve aminosav infúziót követően 

mérték a kísérleti alanyok szérum cukor és aminosav koncentrációját. Fordított 

kapcsolatot találtak a szérum aminosav illetve cukorszintje és a szubjektív éhségérzet 

között. Harper (Harper, 1965; Harper, 1976), illetve Harper és Rogers (Harper és 

Rogers, 1965) vizsgálatai szerint nemcsak a tálálékfelvétel mennyiségét, hanem a 

minőségét is befolyásolja a táplálék aminosav tartalma. Kísérleti állatok szignifikánsan 

kevesebbet ettek, ha a rendelkezésükre álló táplálék aminosav összetétele minőségileg 

elégtelen volt.

5.3.2 Termosztatikus elmélet

Az elmélet születése a 40-es évekre tehető. Brobeck (Brobeck, 1948) patkányok 

táplálék és folyadékfelvételét vizsgálta változtatható hőmérsékletű dobozokban. 33 °C- 

os környezeti hőmérsékletig az állatok növelték táplálékfelvételüket, e felett azonban 

csökkentették, s mindeközben folyadékfelvételük nőtt. Ebből Brobeck arra 

következtetett, hogy a táplálékfelvétel a hőszabályozás egyik formája. Elképzelése 

szerint az emelkedő hőmérsékletre reagáló preopticus neuronok aktiválják a jóllakottság 

központot (VMH), mely gátló hatást gyakorol az éhségközpontra (LHA).

5.3.3 Liposztatikus teória

A teória bevezetése Kennedy (Kennedy, 1953) nevéhez fűződik. Megfigyelései 

szerint a hypothalamusban olyan neuronok találhatók, melyek a szervezet zsírtartalmát 

jelző metabolitok szintjére érzékenyek: ha ezen metabolitok plazmaszintje emelkedik, a 

táplálékfelvétel csökken. Jól illeszkedik a fentiekhez az, hogy VMH (jóllakottság 

központ) léziót követően fokozott táplálékfelvétel, elhízás mutatkozik. A testtömeg
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növekedés egy idő után megáll, a testtömeg magasabb szinten 'állandósul' (Teitelbaum, 

1955).

5.3.4 Kalorikus kontroll

Adolph (Adolph, 1947) korai kísérleteiben azt tapasztalta, hogy patkányok 

növelték táplálékfelvételüket, ha a rendelkezésükre álló tápanyag nutritív értékét 

csökkentette, vagy ha vízzel hígította azt. Később megfigyelték, hogy alacsonyabb 

kalóriaértékű tápanyag felvételekor eleinte a napi táplálkozások száma emelkedett, majd 

az visszaállt az eredeti gyakoriságra, ugyanakkor nőtt az egyszeri étkezés alkalmával 

elfogyasztott táplálék mennyisége (Le Magnen, 1969). A táplálék élvezeti értéke az 

energiatartalomtól függetlenül növelte a táplálékfelvételt, míg megegyező élvezeti 

értékű táplálékok esetén az állatok a magasabb energiatartalmút választották (Carlisle és 

Stellar, 1969).

5.3.5 Hormonális szabályozás

Az elmúlt 15 évben az ismert gastrointestinális peptidek egyre nagyobb hányadát 

sikerült kimutatni immunhisztológiai módszerekkel a KIR-ben. Igazolták, hogy 

nemcsak a perifériáról juthatnak oda, hanem helyileg is termelődnek. Mind a gastro

intestinális endokrin, ún. APUD sejtek, mind a neuronok ectodermalis eredetűek 

(Pearse, 1976). Az eddigiekben tárgyalt agyterületek mindegyikéről igazolódott, hogy 

különösen gazdagok neuroeptidekben (Saper, Chou és mtsai, 2002; Seeley és Woods, 

2003). Kezdetben főleg a NPY, VIP és CCK jelenlétét vizsgálták, de számos más 

neuropeptidet is kimutattak a KIR-ben amelyeknek szerepe lehet a táplálkozás 

szabályozásában. Ma már az ún. orexigen és anorexigen neuropeptidek igen soktényezős 

osztályait különböztetjük meg. Az előbbiek közé soroljuk többek között a NPY-t, a 

MCH-t, az orexin-A-t, a ghrelint, a galanint és az endogén ópioidokat. Az utóbbiakhoz 

pl. az a-MSH-t, az 5-HT-t, a GLP-l-et, a CCK-t vagy a bombesin típusú peptideket 

(Williams, Cai és mtsai, 2004). Feltétlenül és különös hangsúllyal kell megemlítenünk 

az insulin és a leptin táplálkozásszabályozásban betöltött szerepét. Mindkettő hatása 

hasonló az energia homeosztázis tekintetében: centrálisán gátolják a táplálékfelvételt és 

fokozzák az energiafelhasználást. Ismereteink szerint e hatásuk, legalább részben, az
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orexigen NPY-t termelő hypothalamusbeli neuronok gátlásán keresztül valósul meg 

(Schwartz, Figlewicz és mtsai, 1992). Közismert, hogy a KIR több területén is insulin- 

tartalmú sejtek találhatók: így a a HT-ban, a szaglólebenyben és a frontális lebenyben is 

(Young, 1986).

5.3.6 Glukosztatikus mechanizmus

Mayer (1955) nevéhez fűződik az az elmélet, mely szerint a szervezetben, így a 

belső szervekben és az agyban is, léteznek olyan receptorok, amelyek szerepe a 

vércukorszint monitorozása, pontosabban az arteriovenozus glukóz koncentráció 

különbségének folyamatos észlelése. Ezen receptorok meglétét aranytioglukóz jelöléses 

vizsgálatokkal bizonyították (Mayer, 1955; Marshall és Mayer, 1956; Perry és Liebelt, 

1961; Debons, Silver és mtsai, 1962). A teória alapja a szénhidrát anyagcsere 

energiaforgalomban betöltött központi szerepe. A glukózt minden szövet felhasználja, 

különösen nagy a KIR szénhidrát igénye, melynek fokozódása a táplálkozási magatartás 

aktiválódásához vezet. Aranytioglukóz i.p. adásával agyi glukóz-receptorokat mutattak 

ki, főleg a VMH-ban (Perry és Liebelt, 1961; Debons, Silver és mtsai, 1962; Debons, 

Krimsky és mtsai, 1974; Kishi, Takahashi és mtsai, 2001). A perifériás glukóz recepciót 

később elektrofiziológiai módszerekkel Niijima (1969) is vizsgálta, aki tengerimalac 

portális keringését különböző cukoroldatokkal áramoltatta át, miközben a vagus-rostok 

aktivitását vezette el. Egyedül a D-glukóz oldatra tapasztalt változást, ekkor 

specifikusan nőtt a vagus-rostok tüzelési frekvenciája (Niijima, 1969).

5.4 Glukóz monitorozó seithálózat (GMSH)

Az 1950-es évek végén, 1960-as évek elején folytatott elektrofiziológiai 

kísérletekben megerősítést nyert, hogy - a perifériához hasonlóan - a KIR-ben is 

találhatók olyan neuronok, melyek specifikusan megváltoztatják működésüket glukóz 

lokális vagy szisztémás adásakor (Anand, Chhina és mtsai, 1964; Oomura, Kimura és 

mtsai, 1964; Oomura, Ono és mtsai, 1969). A glukózra mutatott válaszkészség alapján 

az idegsejtek három csoportját különböztetjük meg. A tüzelési-frekvenciájukat 

fokozókat ún. glukóz-receptor (GR), a cukorra ellentétesen, azaz gátlódással reagálókat 

ún. glukóz-szenzitív (GS), és végül a glukózra válaszkészséget nem mutatókat glukóz-
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inszenzitív (GIS) neuronoknak nevezzük. Ezen előbbi kétféle, ún. glukóz-monitorozó 

(GM) idegsejtek a korai, majd az újabb vizsgálatok tanúsága szerint nemcsak a D- 

glukózra és más “belső” - kémiai - ingerekre (szabad zsírsavak, neuropeptidek, insulin, 

glucagon, neurotranszmitterek, stb.), hanem különféle “külső” (vizuális, akusztikus) 

szignálokra (Oomura, 1980), sőt, exogén kémiai hatásokra - ízekre és szagokra - is 

válaszolnak (Karádi, Oomura és mtsai, 1992; Karádi, Faludi és mtsai, 1995c; Karádi, 

Lukáts és mtsai, 2004). Mind rágcsálókban, mind pedig főemlősben (rhesus majom) a 

GM neuronokat számos agyterületen mutatták ki eddig: LHA (Oomura, 1980; Aou, 

Oomura és mtsai, 1984; Oomura és Yoshimatsu, 1984; Oomura, 1988; Karádi, Faludi és 

mtsai, 1995a; Karádi, Lukáts és mtsai, 2004), VMH (Oomura, 1980; Oomura és 

Yoshimatsu, 1984; Minami, Oomura és mtsai, 1986; Oomura, 1988; Karádi, Lukáts és 

mtsai, 2004), NTS, area postrema (Adachi, Kobashi és mtsai, 1991), AMY (Nakano, 

Oomura és mtsai, 1986; Nakano, Lénárd és mtsai, 1987; Karádi, Oomura és mtsai, 

1988; Karádi, Scott és mtsai, 1998), GP (Karádi, Faludi és mtsai, 1994; Lénárd, Faludi 

és mtsai, 1994; Karádi, Faludi és mtsai, 1995c; Lénárd, Karádi és mtsai, 1995); 

legújabban pedig az OBF-ben (Karádi, Hernádi és mtsai, 1996b; Karádi, Varjú és mtsai, 

1997; Karádi, Egyed és mtsai, 1998; Karádi, Lukáts és mtsai, 2004) is. A fentiek alapján 

egy hierarchikusan szerveződő GM sejthálózat léte feltételezhető a központi 

idegrendszerben, mely valószínűsíthetően fontos szerepet játszik a táplálkozás és 

anyagcsere központi szabályozásában (Oomura és Yoshimatsu, 1984; Karádi, Lukáts és 

mtsai, 2004).

Irodalmi és saját korábbi adataink (Plata-Salaman, Oomura és mtsai, 1988; 

Karádi, Lukáts és mtsai, 2002; Karádi, Lukáts és mtsai, 2005a; Lukáts, Egyed és mtsai, 

2005a; Lukáts, Egyed és mtsai, 2005b) arra mutatnak rá, hogy a citokinek fontos 

moduláló hatást fejtenek ki több, részben a GMSH-tal is reprezentált előagyi 

struktúrában. Az eddigi, igen szerteágazó leletek összesítésével e komplex neuronális 

rendszer szerepe így messze túlmutat a táplálékfelvétel szabályozásában való egyszerű 

érintettségen. Elméletünk szerint az ezeken az idegsejteken összegződő belső és külső 

környezeti információk képezik az alapját annak az integratív funkciónak, mely a 

szervezet homeosztázisa mindenkori biztosításának alapvető feltétele.

34



5.5 Az ízlelés és szaglás szerepe

A homeosztázis fenntartásában a fentiekben taglalt endogén szignálok mellett az 

exogén információk is nagy jelentőséggel bírnak. A vizuális, akusztikus és hőmérsékleti 

ingerek mellett a szaglás és ízlelés, mint a két exogén kémiai modalitás, alapvető 

jelentőséggel bír a táplákozásszabályozásban.

A szaglás mint exogén kémiai információ gyűjtés, a táplálék felkutatásában, 

felismerésében és fogyaszthatóságának előzetes potenciális megítélésében az ízlelést is 

megelőző, de azzal szorosan összefüggő folyamat. Ezt igazolják a szagló- és íz-érző 

rendszerről birtokunkban lévő neuroanatómiai, élettani és filogenetikai ismereteink.

Az elfogyasztandó táplálékkal és folyadékkal kapcsolatos fiziológiai és hedonikus 

döntéshoztal legfontosabb folyamatait a másik exogén kémiai modalitás, az ízlelés 

szolgálatában álló mechanizmusok végzik. Ez az utolsó kapu a táplálék 

elfogadhatóságának, elfogyaszthatóságának megítélésében. Az ízlelés kettős szerepet 

tölt be: egyrészt segít a száj üregbe kerülő táplálék és folyadék nutritív, azaz a fiziológiai 

szükségleteket kielégítő voltának az eldöntésében, másrészt hedonikus jellegének 

(kellemes-kellemetlen /ingestív-averzív/) azonosításában is. Az ízlelés alapvető szerepét 

mutatják J. E. Steiner azon kísérletei is, melyekben az alapízekre egymástól markánsan 

különböző arckifejezéseket talált, nemcsak embereknél, hanem majmoknál, sőt 

csirkéknél is. Ezen viselkedési mintázatok genetikus szinten való kódoltságára a 

bizonyítékot néhány perce megszületett, íz-ingemek még ki nem tett újszülötteken 

illetve vakon született felnőtteken végzett íz-ingerlések eredményei szolgáltatták. 

Ezekben az esetekben ugyanis ki lehetett zárni a tanult magatartást, az utánzóit (mímelt) 

arckifejezéseket. E folyamatok KIR-i lokalizációjára anencephal újszülötteken végzett 

íz-ingerlések világítottak rá, melyek alapján feltételezhető, hogy ezen reakciók agytörzsi 

szinten szerveződnek. Ez a megfigyelés ugyancsak az ízlelés meghatározó, 

filogenetikailag is ősi szerepére hívja fel a figyelmet (Steiner, 1974).
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6. Prefrontalis kéreg (PFC)

6.1 A PFC szerkezete és kapcsolatai

PFC alatt korábban a motoros és premotoros kérgi areáktól rostralisan 

elhelyezkedő, granularis réteggel rendelkező kérgi területet értettük, mely csak 

főemlősökben és emberben található meg (Brodmann, 1909; Brodmann, 1912). A 

jelenlegi álláspont alapján a PFC - nemcsak főemlősökben, hanem számos más emlős 

fajban, így patkányban is - a mediodorsalis thalamus mag neocorticalis projekciós 

területe, mely a következő részekből áll: 1) precentralis, 2) prelimbicus rostralis 

(„mediodorsalis PFC”), 3) orbitofrontalis, 4) agranularis-insularis szubrégiók (Akert, 

1964; Leonard, 1969; Domesick, 1972; Berger, Tassin és mtsai, 1974; Berger, Thierry 

és mtsai, 1976; Krettek és Price, 1977; Divac, Kosmai és mtsai, 1978; Kolb, 1984; 

Goldman-Rakic és Porrino, 1985; Groenewegen, 1988; Groenewegen, Berendse és 

mtsai, 1990; Uylings, Groenewegen és mtsai, 2003).

A thalamuson kívül más agyterületek is jelentős projekcióval bírnak a PFC-be. így 

az előagy bizonyos régiói, basalis előagyi cholinergiás rostösszeköttetések, AMY, GP; 

középagyi és agytörzsi struktúrák, a SN A9-es és a ventralis tegmentalis area (VTA) 

A10-es dopaminerg sejtjei, a dorsalis és centrális serotoninergiás raphe magok, a locus 

coeruleus noradrenerg neuronjai. Emellett még kapcsolat mutatható ki a thalamus 

intralamináris magjaival, a LHA-val, a zóna incertával (ZI) és a claustrummal is (Nauta, 

1962; Berger, Tassin és mtsai, 1974; Berger, Thierry és mtsai, 1976; Divac, Kosmai és 

mtsai, 1978; Porrino és Goldman-Rakic, 1982; Thierry, Chevalier és mtsai, 1983; Nauta 

és Domesick, 1984; Groenewegen, 1988; Groenewegen, Berendse és mtsai, 1990).

Mind rágcsálókban, mind főemlősökben meg kell különböztetni a PFC-ben egy 

dorsalis és egy ventralis területet, melyekre az elmúlt évtizedek anatómiai, idegélettani 

és preklinikai-klinikai vizsgálatai mutattak rá (Kolb, 1984). Az általunk vizsgált két fő 

régió a patkány PFC-ben a mediodorsalis (mdPFC) és a ventrolateralis (vlPFC) terület. 

Az utóbbi - több vizsgálat tanúsága szerint - lényegében a főemlős OBF-nek 

megfeleltethető (vlPFC=OBF) (Akert, 1964; Berger, Tassin és mtsai, 1974; Krettek és 

Price, 1977; Divac, Kosmai és mtsai, 1978; Kolb, 1984; Uylings, Groenewegen és 

mtsai, 2003).
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Dolgozatunkban az orbitofrontális kérgi citokin mechanizmusokkal foglalkozunk, 

így a továbbiakban az OBF néhány fontosabb funkcionális jellemzőjét vesszük sorra.

7. Orbitofrontális kéreg (OBF)

Az orbitofrontális kéreg a prefrontalis kéreg ventralis-lateralis (orbitalis) része 

(=vlPFC), mely a thalamus mediodorsalis magja magnocellularis és medialis részének 

projekciós területe (Fuster, 1997). Az OBF a frontális lebeny orbitalis felszínén magába 

foglalja caudalisan a Br. 12, medialisan a Br. 14 területeket illetve az inferior 

convexitáson caudalisan a Br. 12, anterior lokalizációban a Br. 10-11 areákat 

(Carmichael és Price, 1994; Petrides és Pandya, 1995). Ez a gazdag kapcsolatrendszerű, 

funkcionálisan kiemelkedő jelentőségű agyterület nemcsak a főemlősökben, hanem más 

emlős fajokban, így pl. rágcsálókban is megkülönböztetetten fontos (Kolb, 1984; 

Uylings és van Edén, 1990).

7.1 Az OBF kapcsolatai

Az orbitofrontális kéreg az összes szenzoros modalitás felől kap bemenetet: 

gustatoros, olfactoricus, somatosensoros, acusticus, visualis és visceralis információk 

egyaránt elérik kérgi területet (Kolb, 1984; Rolls, 1999b). Rolls és mtsai (Rolls, Yaxley 

és mtsai, 1990) az OBF caudolateralis részén egy ízre specifikusan reagáló sejteket 

tartalmazó területet azonosítottak, melyről kimutatták, hogy a primer íz-kéreg 

projekciójának nagy részét kapva, szekunder íz-kéregként funkcionál (Baylis, Rolls és 

mtsai, 1995). Korábban az OBF medialis régiójában egy szagérzésért felelős területet is 

lokalizáltak (Takagi, 1979), s anatómiailag igazolt, hogy az OBF hátsó részén található 

Br. 13a area ugyancsak közvetlen bemenettel rendelkezik a primer szagló- és a 

piriformis kéreg felől (Price, Carmichael és mtsai, 1991; Morecraft, Geula és mtsai, 

1992; Barbas, 1993; Carmichael, Clugnet és mtsai, 1994). A vizuális információk 

közvetlenül az inferior temporalis lebeny, a sulcus temporalis superior és a temporalis 

lebeny pólusa felől érkeznek. A fentiek mellett hallási- és somatosensoros bemenetel is 

vannak a somatosensoros kéreg (Br. 1, 2), a pericentralis operculum és az insula felől. A 

caudalis OBF az AMY-ból és a hypothalamus felől (ld. később) ugyancsak kap 

információkat (Mesulam és Mufson, 1982; Kolb, 1984; Oades és Halliday, 1987).
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Az OBF bemeneti struktúrái szinte mindegyikét innerválja, legfontosabb 

projekciói a következők: egyéb prefrontalis kérgi területek, inferior temporalis lebeny, 

entorhinalis kéreg, cingulum, hippocampus, AMY, preopticus area, LHA, GP, VTA és a 

nucleus caudatus (Rolls, 1999a).

Külön hangsúllyal kell szólnunk az OBF homeosztázis központi szabályozásában 

fontos szerepet játszó agyterületekkel való kapcsolatairól. Ebből a szempontból 

morfológiai és funkcionális kapcsolatai a hypothalamusszal, kiemelten a lateralis 

hypothalamus areaval és a a ventromedialis hypothalamus maggal, különösen említést 

érdemelnek (Oomura, 1980; Ono, Oomura és mtsai, 1981; Mesulam és Mufson, 1982; 

Takagi, 1986; Oades és Halliday, 1987; Oomura, 1987; Oomura, 1988; Karádi, Oomura 

és mtsai, 1990; Rempel-Clower és Barbas, 1998; Price, 1999). Dolgozatunk témáját 

tekintve hangsúlyozzuk, hogy IL-1 mRNS expressziót, IL-1 receptorokat illetve IL-1 (3- 

ra válaszkészséget mutató neuronok jelenlétét egyaránt igazolták ezeken a hypothalamus 

területeken (Farrar, Kilián és mtsai, 1987; Plata-Salaman, Oomura és mtsai, 1988; 

Kuriyama, Hori és mtsai, 1990; Yabuuchi, Minami és mtsai, 1994; Gao, Ng és mtsai, 

2000), s IL-1 mRNS expressziót és az IL-1 receptorok nagy sűrűségét mutatták ki 

magában az OBF-ben és a hozzá kapcsolódó prefrontalis kérgi területeken is (Farrar, 

Kilián és mtsai, 1987; Bandtlow, Meyer és mtsai, 1990; Gayle, Ilyin és mtsai, 1997; 

Turrin, Gayle és mtsai, 2001; Cearley, Churchill és mtsai, 2003; Patel, Boutin és mtsai, 

2003; Toyooka, Watanabe és mtsai, 2003). A fenti adatok, továbbá újabb, patkány és 

rhesus majom OBF-ben IL-ip érzékeny neuronok jelenlétét igazoló egysejtelvezetéses, 

ún. „pilot-kísérleteink” eredményei (Varjú, Egyed és mtsai, 1998; Karádi, Egyed és 

mtsai, 2000) alapján indokolt a feltételezés, hogy az IL-lp mediálta orbitofrontális kérgi 

folyamatok fontos szerepet játszanak a homeosztázis központi szabályozásában.

7.2 Az OBF léziók hatásai

Az OBF sérülése emberben komoly motivációs, emóciós és személyiségbeli, ezek 

nyomán viselkedési és a szociális kapcsolatok fenntartásának nehézségeiben 

megnyilvánuló zavarokat okoz. Phineas Gage közismert klasszikus esete - egy fém rúd 

fúrta át frontalis lebenyének medialis részét - jól demonstrálja a fent említetteket 

(Harlow, 1848; Macmillan, 2000). Emberben a frontális lebeny orbitofrontalis 

területeket is involváló sérülését követően eufóriát, felelőtlen viselkedést és kóros
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érzelmi működéseket figyeltek meg (Kolb, 1990; Damasio, Grabowski és mtsai, 1994; 

Rolls, Homak és mtsai, 1994; Anderson, Bechara és mtsai, 1999; Homak, Bramham és 

mtsai, 2003). Kimutatták, hogy ezen betegeknek csökkent a képességük a 

metakommunikációs szignálok helyes felismerése területén is (Homak, Rolls és mtsai, 

1996; Homak, Bramham és mtsai, 2003). Léziókat követően változásokat írtak le a 

tanulásban, a rövid-távú memóriában és az emóciókban is. Sérülnek a korábban 

megtanult kondicionált válaszok (Butter, 1969; Iversen és Mishkin, 1970; Jones és 

Mishkin, 1972), károsodik a vizuális rövid-távú tárgy memória (Passingham, 1975; 

Mishkin és Manning, 1978; Kowalska, Bachevalier és mtsai, 1991), és orbitofrontalis 

kérgi sértést követően erőteljes, az ép állatokra egyáltalán nem jellemző agresszivitást 

tapasztaltak majmokban különféle ingermintázatokkal (ember, kígyó vagy egyéb 

játékfigurák) szemben (Butter, McDonald és mtsai, 1969; Butter, Snyder és mtsai, 1970; 

Butter és Snyder, 1972).

Meg kell továbbá említenünk, hogy az ún. ffontotemporalis dementia (a frontális 

lebeny progresszív neurodegeneratív betegsége) a viselkedést, személyiséget, stb. érintő 

markáns változásokon túl, az orbitofrontalis kérgi léziók következményeihez hasonló 

módon, a táplálkozási magatartásban is változásokat okoz: csökkent szatiációval társuló 

fokozott vágy jelentkezik az édes íz iránt, mely végeredménye gyakran enormis elhízás 

lehet (Rahman, Sahakian és mtsai, 1999). Főemlősökön végzett léziós kísérletekben 

ugyancsak változást tapasztaltak a táplálék preferenciában (Baylis és Gaffan, 1991) és 

kondicionált táplálkozási feladatok végrehajtásában (Butter, Mishkin és mtsai, 1963).

Klasszikus magatartásélettani kísérletek tanúsága szerint az orbitofrontalis kéreg 

jelentős szerepet játszik a testsúly, a táplálék- és folyadékfelvétel központi 

szabályozásában. Az OBF ablációját követően átmeneti testtömeg csökkenést, 

hypophagiát és hypodipsiát tapasztaltak (Kolb és Nonneman, 1975; Kolb, Whishaw és 

mtsai, 1977; Kolb, 1984).

7.3 Az OBF, a kémiai ingerfeldolgozás és a táplálkozás kapcsolata

A táplálkozásban alapvető íz-információk feldolgozása, úgymint az ízek 

azonosítása és intenzitásának érzékelése, a primer íz-kéregben és az ezelőtti, kéreg alatti 

reprezentációs agyterületeken zajlik. A szekunder íz-kéregben ezzel szemben, mely 

főemlősben bizonyítottan az OBF-ben található, olyan neuronokat azonosítottak,
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amelyek az ízek egyéb jellemzőinek felismerésében is érintettek, s amelyek jóllakott 

állatokban íz-ingerlésre jellemző válaszkészség csökkenést mutattak. Saját 

munkacsoportunk vizsgálatai szerint az OBF ízre válaszoló idegsejtjei mind rhesus 

majmokban, mind pedig laboratóriumi patkányban döntően az ún. GM neuronok között 

találhatók (Karádi, Hernádi és mtsai, 1996b; Karádi, Varjú és mtsai, 1997; Karádi, 

Egyed és mtsai, 1998). Különböző neuronokat azonosítottak aszerint is, hogy mely 

alapízre reagáltak leginkább. A édesen, sósón, keserűn és savanyún túl, ún. umamira 

("fehérje") és bizonyos adstringensekre (pl. tannát) reagáló idegsejteket is regisztráltak 

(Rolls, 1997). Bebizonyosodott egyúttal, hogy az íz-információkkal együtt szag- 

információk is konvergálnak számos íz-reaktív sejten. Szagélmény specifikus szatiációt 

is leírtak az OBF-ben. Ezen régió neuronjai számára releváns inger a táplálék látványa 

és textúrája is (Rolls, Critchley és mtsai, 1999). Az íz-információk táplálkozási 

magatartásban történő adaptív hasznosításának képessége ugyancsak az orbitofrontalis 

kérgi neuronhálózat épségéhez kötött. Saját kísérleteink leletei tanúsítják, hogy a 

kondicionált íz-averziós tanulási képesség vagy a már megtanult viselkedés zavara lép 

fel OBF léziók nyomán (Karádi, Hernádi és mtsai, 1996a). A gyors kiépíthetőség 

jellemezte vizuális és íz-inger társításokkal folytatott magatartási és elektrofiziológiai 

vizsgálatok leletei arra utalnak, hogy ezen folyamatok integrációja is az OBF-ben zajlik 

(Rolls, Critchley és mtsai, 1999).

8. Klinikai vonatkozások

Infekciók, traumák (égés, műtétek), toxinok, immunológiai folyamatok, akut és 

krónikus gyulladásos állapotok, tumorok, stb. váltják ki az immunregulátorok 

termelődését, amelyek révén ezen patológiás elváltozások számos immunológiai, 

endokrinológiai, metabolikus és idegrendszeri válaszlépést és reakciót indítanak be a 

szervezet részéről. A neurológiai manifesztációk közül pl. megemlítendő az anorexia, a 

somnolentia és a láz, melyek gyakori velejárói az akut és krónikus betegségeknek. A 

tumorok gyakran járnak testtömegcsökkenéssel, mely tartóssá válva tumoros 

cachexiához vezet. Két tényezőt tartanak fontosnak a daganatos betegek anorexiájában, 

az IL-l-t és a TNF-t (Mahony, Beck és mtsai, 1988).

Az immunregulátorok számos metabolikus hatását ugyancsak kimutatták már. IL- 

1 centrális adminisztrációja hypoglicaemiával és hyperglucagonaemiával együtt járó 

hyperinsulinaemiát idéz elő patkányban (Cornell és Schwartz, 1989). Felmerül a
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lehetősége, hogy bizonyos agyterületek sérülése, gyulladása, degeneratív betegsége, stb. 

a kiesett neurológiai funkciókon túl zavart okozhat az anyagcserében is (Pujol, Pujol és 

mtsai, 1993). Figyelemre méltó adat az IL-lp indukálta pancreas p-sejt citotoxicitás, 

melynek felmerül a szerepe az autoimmun hátterű insulin-dependens diabetes mellitus 

(IDDM) pathomechanizmusában. Ez a hatás, úgy tűnik, nitrogén-monoxid (NO) által 

médiáit (Reimers, 1998). Mind a szabadzsírsavak (FFA), mind az IL-lp stimulálja a 

NO-szintáz enzimet. A Langerhans-szigetek alacsony zsírtartalma esetén csökkent az 

IL-lp indukálta NO szintézis, így csökkent citotoxicitást mutattak ki. Irodalmi 

hivatkozások szerint azon ágensek (troglitazon, leptin), amelyek csökkentik a szigetek 

zsírtartalmát, hasznosak lehetnek az autoimmun eredetű DM prevenciójában 

(Shimabukuro, Koyama és mtsai, 1997).

IL-1 receptorok tömeges jelenléte a limbicus rendszerben arra enged 

következtetni, hogy e primer citokinnek a motiváció és az érzelmek szabályozásában is 

fontos szerepe lehet. Az IL-1 okozta láz és a mellette megfigyelhető, a betegségre 

jellemző magatartás (depresszió, aluszékonyság, étvágytalanság, csökkent locomotoros 

aktivitás, stb.), melyeket állatkísérletekben írtak le, humán vonatkozásban is 

megtalálhatók fertőzésekben, gyulladásos vagy tumoros beteségekben (Hart, 1988). IL- 

1 -el kezelt páciensek egy részénél somnolentiát, agitációt, zavartságot figyeltek meg. 

Hasonló hatásokról számoltak be IL-2 és IFN kezelt betegek kapcsán is. Számos 

páciensnél, akiket nagy dózisú citokinekkel kezeltek, dysphasiat, koncentrálási 

problémákat, memória zavarokat találtak. Ugyancsak felmerül az IL-1 szerepe major 

depresszióban (Maes, Bosmans és mtsai, 1993; Maes, Vandoolaeghe és mtsai, 1995; 

Thomas, Davis és mtsai, 2005) és schizophreniában (Katila, Appelberg és mtsai, 1994; 

Kowalski, Blada és mtsai, 2001; Toyooka, Watanabe és mtsai, 2003) is. Patkány 

kísérletekben ugyanakkor az IL-1 anxiolitikus hatását figyeltek meg (Montkowski, 

Landgraf és mtsai, 1997). Vizsgálták különböző citokinek plazmaszintjét negatív 

(horror film), illetve pozitív (vígjáték) érzelmi stimulusokra. Negatív érzelmi behatásra 

TNFa szint emelkedést illetve IL-2 és IL-3 szint csökkenést tapasztaltak. Az IL-1 és IL- 

6 koncentrációban nem volt változás. Az ellenkező hatást kapták pozitív stimulusokra 

(Mittwoch-Jaffe, Shalit és mtsai, 1995). Ezen pszichológiai hatásoknak fontos szerepe 

lehet az adaptív folyamatokban, melyek célja optimalizálni a szervezet védekező 

mechanizmusait különböző betegségekben illetve környezeti kihívásokkal szemben.

Mindezek mellett ismeretesek a citokinek terápiás vonatkozásai is. A TNF, IL-1, 

IL-2, IL-6, IFN-ok stb. széleskörű immunológiai aktivitása terápiás alternatívát jelenthet
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a daganatok, autoimmun betegségek, vírusos fertőzések és az immundeficiens állapotok 

kezelésében (Hill, Pandue és mtsai, 1982; Dinarello és Mier, 1987; Bronchud és Dexter, 

1989; Herrod, 1989; Schneider és Goldmann, 1989; Borden és Sondel, 1990). Felmerül 

az IL-1 használata daganatok esetében (Fauci, Rosenberg és mtsai, 1987), mint ahogy a 

TNF alkalmazása a daganatok tömegének csökkentésére (Balkwill, 1989). Figyelembe 

kell venni azonban, hogy az immunregulátorok a szervezetben alacsony 

koncentrációban vannak jelen, így a terápia során alkalmazott magasabb dózis miatt 

káros következményekkel is számolhatunk, mint pl. hepato-, nefro-, kardio-, hemato- és 

neurotoxicitással (Vadhan-Raj, Al-Katib és mtsai, 1986; Balkwill, Osbome és mtsai, 

1987; Fent és Zbinden, 1987). A testnedvek, beleértve a cerebrospinális folyadékot 

immunregulátor koncentrációjának monitorozása mind a diagnózis, mind a betegségek 

progressziójának és prognózisának illetve a terápia hatásosságának szempontjából 

fontos lehet (Plata-Salaman, 1991).
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III. Kísérletes vizsgálatok

1, Rövid bevezető

A belső környezet - “milieu intérieur” - konstans, stabil állapota, a homeosztázis 

fenttartása alapvető fontosságú a magasabb rendű élő szervezetek integritásánák 

megőrzése szempontjából. Pathofiziológiai folyamatok (pl. sérülések, fertőzések, 

gyulladások, tumoros folyamatok, extreme stressz, különféle betegségek, így a diabetes 

mellitus, Alzeimer-kór, stb.) felborítják ezt a homeosztatikus egyensúlyt, megváltoznak 

a szervezet védekező és adaptív reakciói. Az ún. immunregulátorok fontos szerepet 

töltenek be ezen védekező illetve helyreállító folyamatokban. Számos mediátor 

molekula, elsősorban a citokinek fokozott szintézise, szekréciója és felhasználása 

figyelhető meg e reakciók során. Az interleukin-1 csoport a citokinek egyik 

legfontosabb reprezentánsa. Két izomeije (a and (3) közül a beta izomer biológiai 

szempontból rágcsálókban és főemlősökben egyaránt jelentősebbnek mutatkozott 

(Dinarello, 1996).

E monocyták, macrophagok és lymphocyták által szintetizált multifunkcionális 

citokin, mely egyben az ún. akut fázis reakció egyik fő mediátoraként is ismert, nem 

csak az immunológiai működésekben, hanem számos egyéb homeosztatikus folymatban 

is részt vesz (Plata-Salaman, 1991; Dinarello, 1996). Perifériás adását követően számos 

fajban somnolentiat, testhőmérséklet emelkedést, táplálékfelvétel csökkenést írtak le, 

mely tünetegyüttes mint ‘sickness behavior’ ismert a szakirodalomban (Hart, 1988; 

Dascombe, Rothwell és mtsai, 1989; Plata-Salaman, 1989; Plata-Salaman, 1991; 

Montkowski, Landgraf és mtsai, 1997; Pu, Anisman és mtsai, 2000).

Az IL-lp termelődését szinte mindenütt igazolták a periférián, a központi 

idegrendszerben betöltött szerepéről azonban még kevés ismeret áll a rendelkezésünkre. 

A citokin centrális szintéziséért a microgliális sejtelemek, az astrocyták és maguk a 

neuronok egyaránt felelőssé tehetők. Az IL-1(3 és receptorainak heterogén eloszlása 

figyelhető meg a KIR rostrocaudalis tengelye mentén (Farrar, Kilián és mtsai, 1987; 

Breder, Dinarello és mtsai, 1988; Katsuura, Gottschall és mtsai, 1988; Bandtlow, Meyer 

és mtsai, 1990; Lechan, Tóni és mtsai, 1990; Hammond, Smart és mtsai, 1999). 

Széleskörű perifériás hatásai mellett egyre többet tudunk e primer citokin centrális 

beadásának következményeiről. Közvetlen intracerebralis adminisztrációja
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mindazonáltal eddig főként intracerebroventricularis mikroinjekciókra szorítkozott. 

Mind az IL-1 (3 alacsony dózisának egyszeri, mind krónikus icv adását követően a 

táplálékfelvétel szignifikáns csökkenését figyelték meg rágcsálókban (Plata-Salaman, 

Oomura és mtsai, 1988; Shimizu, Uehara és mtsai, 1991; Plata-Salaman, Sonti és mtsai, 

1996). Hasonló kísérletek a primer citokin centrális pyrogen hatását is igazolták 

(Dascombe, Rothwell és mtsai, 1989; Shimizu, Uehara és mtsai, 1991; Plata-Salaman, 

Sonti és mtsai, 1996), melyet további vizsgálatokban a preopticus areaba történt IL-lp 

mikroinj ekció thermogenesist indukáló hatása ugyancsak alátámasztott (Femandez- 

Alonso, Benamar és mtsai, 1996). Ezen megfigyelések rámutatnak arra, hogy az IL-lp- 

nak ugyanolyan vagy akár még kifejezettebb a hatása közvetlen agyi alkalmazását 

követően, mint a periférián vizsgálva. Úgy tűnik, hogy az e citokin mediálta sokrétű 

centrális mechanizmusok alapvetően érintettek a homeo sztatikus szabályozó 

működésekben.

A magatartási vizsgálatok eredményein túl a citokin közvetlen neuronális 

hatásáról is rendelkezünk már bizonyítékokkal. Korábbi elektrofiziológiai vizsgálatok 

az LHA-ban (Plata-Salaman, Oomura és mtsai, 1988), és a VMH-ban (Kuriyama, Hori 

és mtsai, 1990) IL-lp érzékeny idegsejtek jelenlétét igazolták. Saját egysejtelvezetéses 

kísérleteinkben pedig az IL-ip mikroiontoforetikus adására aktivitásukat specifikusan 

megváltoztató neuronokat mutattunk ki a GP-ban (Karádi, Lukáts és mtsai, 2005a).

Gyakori megfigyelés a mindennapi orvosi gyakorlatban, hogy a fertőzéseket, 

gyulladásos és tumoros folyamatokat szinte szükségszerűen az étvágy elvesztése, 

csökkent táplálékfelvétel, megemelkedett testhőmérséklet és felborult energiaegyensúly 

kíséri. Mindezeket figyelembe véve különösen érdemesnek tűnik az IL-lp által 

centrálisán, a KIR-ben médiáit szabályozó mechanizmusok tanulmányozása a fent 

említett homeo sztatikus folyamatokban.

A táplálkozás és anyagcsere központi regulációja komplex neurális és humorális 

mechanizmusokat feltételez. Korábbi magatartásélettani tanulmányok igazolták, hogy az 

orbitofrontalis kéreg esszenciális szerepet tölt be ezen folyamatokban. A prefrontális 

kérget, mint a mediodorsalis thalamus mag neocorticális projekciós területét, 

tradicionálisan mind rágcsálókban, mind főemlősökben egy mediodorsalis (mdPFC) és 

egy ventrolateralis (vlPFC) szubdivizióra osztják (Kolb, 1984). Ma már egységesnek 

tekinthető az álláspont, hogy az utóbbi lényegében megfelel a főemlős OBF-nek (Akert, 

1964; Berger, Tassin és mtsai, 1974; Krettek és Price, 1977; Divac, Kosmai és mtsai, 

1978; Kolb, 1984; Uylings, Groenewegen és mtsai, 2003).
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Korai léziós tanulmányok világítottak rá, hogy az orbitofrontalis kéreg szorosan 

involvált a testtömeg, a táplálék- és folyadékfelvétel és a metabolikus kontroll 

fenntartásában (Kolb és Nonneman, 1975; Kolb, Whishaw és mtsai, 1977; Kolb, 1984). 

Jól ismertek kapcsolatai más, a homeosztázis központi szabályozásában közvetlen 

szerepet játszó agyterületekkel is. Különösen említést érdemelnek morfológiai és 

funkcionális kapcsolatai a hypothalamusszal, elsősorban a laterális hypothalamus 

areaval és a ventromedialis hypothalamus maggal (Oomura, 1980; Ono, Oomura és 

mtsai, 1981; Mesulam és Mufson, 1982; Takagi, 1986; Oades és Halliday, 1987; 

Oomura, 1987; Oomura, 1988; Karádi, Oomura és mtsai, 1990; Rempel-Clower és 

Barbas, 1998; Price, 1999). IL-1 illetve IL-1 receptor mRNS expressziót, valamint IL-ip 

-szenzitív idegsejtek jelenlétét egyaránt kimutatták ezen két hypothalamus területen 

(Farrar, Kilián és mtsai, 1987; Plata-Salaman, Oomura és mtsai, 1988; Kuriyama, Hori 

és mtsai, 1990; Yabuuchi, Minami és mtsai, 1994; Gao, Ng és mtsai, 2000). Az OBF- 

ben és a hozzá szorosan kapcsolódó prefrontalis kérgi területeken úgyszintén igazolták 

az IL-1 mRNS expresszióját és az IL-1 receptorok viszonylag nagy sűrűségét (Farrar, 

Kilián és mtsai, 1987; Bandtlow, Meyer és mtsai, 1990; Gayle, Ilyin és mtsai, 1997; 

Turrin, Gayle és mtsai, 2001; Cearley, Churchill és mtsai, 2003; Patel, Boutin és mtsai, 

2003; Toyooka, Watanabe és mtsai, 2003). A fenti adatok alapján így indokolt a 

feltételezés, hogy az IL-lp médiába orbitofrontalis kérgi folyamatok fontos szerepet 

játszanak a homeosztázis központi szabályozásában.

Magától értetődően vetődött fel tehát annak szükségessége, hogy a 

homeosztázis befolyásolásában esetlegesen érintett orbitofrontalis kérgi citokin- 

mechanizmusokat részletesebben is tanulmányozzuk.

A feltételezetten igen sokrétű citokin mediálta folyamatok megismerése céljából 

az orbitofrontalis kérget érintő extracelluláris egysejtelvezetéses 

mikroelektrofiziológiai kísérleteket illetve komplex magatartási, neurokémiai- 

metabolikus vizsgálatokat terveztünk laboratóriumi patkányban és rhesus majomban.
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2. Kérdésfelvetés

A disszertáció alapját képező kísérletsorozatunk első részében az orbitofrontális 

kérgi neuronok IL-ip érzékenységét vizsgáltuk patkányban és rhesus majomban, 

speciális, ún. multibarrel mikrolektródás egysejtelvezetéses technikával. Az idegsejtek 

glukóz-érzékenységét is teszteltük a célból, hogy felderítsük a citokin e kérgi 

struktúrában is megtalálható ún. GM neuronokra gyakorolt esetleges hatását, a citokin 

érzékeny és GM idegsejtpopuláció közötti vélhető átfedést igazolandó. Emellett 

vizsgáltuk ezen neuronok neurotranszmitter és - exogén chemosensitivitásuk 

igazolására -  íz-érzékenységét is.

Kísérletsorozatunk második részében az IL-lp közvetlen ventrolateralis 

prefrontalis (=orbitofrontalis) kérgi mikroinjekciója homeosztatikus magatartási és 

anyagcsere folyamatokra gyakorolt hatásainak tisztázását tűztük ki célul. Rövid- és 

hosszútávú táplálékfelvétel (TF), vízfelvétel (VF) és testhőmérséklet (TH) méréseket 

végeztünk az IL-lp bilaterális orbitofrontális kérgi mikroinjekciója előtt és azt 

követően. A kapott eredményeket egyrészt a vehiculum-kezelt kontroll állatok, másrészt 

perifériás beavatkozást elszenvedett, i.p. injekciós (IL-ip, IL-lp+P vagy kontroll) 

patkányok adataival összevetve elemeztük. Az IL-lp OBF-be juttatásának metabolikus 

konzekvenciáit is vizsgáltuk citokin kezelt illetve kontroll állatokban. így 

tanulmányoztuk az agyi mikroinjekciók vércukorszintre (ún. glukóz tolerancia teszt 

/GTTV során), plazma insulin és leptin koncentrációra, illetve plazma összkoleszterin, 

triglycerid és húgysav szintekre gyakorolt hatását.

Rendelkezésünkre állnak olyan adatok, melyek felvetik prosztaglandin mediálta 

mechanizmusok szerepét az IL-lp indukálta homeosztatikus változásokban (Plata- 

Salaman, Oomura és mtsai, 1988; Hellerstein, Meydani és mtsai, 1989; Langhans, 

Harlacher és mtsai, 1989b; Uehara, Ishikawa és mtsai, 1989). Jól ismert, hogy a non- 

steroid gyulladásgátlók (NSAID) gátolják a ciklooxigenáz enzimet, így magát a 

prosztaglandin szintézisét is (Meade, Smith és mtsai, 1993; Luheshi és Rothwell, 1996). 

A NSAID-ok egyik jól ismert tagjával, a paracetamollal ezért közvetlen orbitofrontális 

kérgi illetve i.p. előkezelést alkalmaztunk az IL-lp adminisztrációkat megelőzően az 

állatok egy csoportjánál, hogy tisztázzuk a prosztaglandin mechanizmusok jelentőségét 

a primer citokin mediálta esetleges homeosztatikus eltérések (TF, VF, TH) hátterében.
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A jelen kutatások során tehát az alábbi kérdésekre kerestük a választ:

I. A multibarrel mikroelektroforetikus technika alkalmazásával speciális 

elektrofiziológiai módszerekkel azt vizsgáltuk, hogy

1. az IL-1 (3 vajon közvetlen neuronális modulátorként hat-e az OBF 

idegsejtjein,

2. az IL-1 p-ra reagáló neuronok glukózra is megváltoztatják-e 

működésüket, azaz az ún. GMSH részét képezik-e, és végül

3. a citokin-érzékeny idegsejtek működését befolyásolják-e a különböző, 

az orbitofrontális kéregben egyébként széleskörben jelenlévő 

neurotranszmitterek, illetve íz-ingerek.

II. Magatartási vizsgálataink segítségével azt kívántuk tisztázni, hogy 

mikroinjekcióval lokálisan az OBF-be juttatott IL-ip milyen hatást gyakorol 

az állatok

1. testtömegére,

2. táplálék- és folyadékfelvételére, valamint

3. testhőmérsékletére.

III. Metabolikus vizsgálataink célja az volt, hogy megállapítsuk az 

orbitofrontális kérgi IL-ip mikroinjekció

1. hat-e glukóz tolerancia teszt (GTT) során a vércukorszintre,

2. megváltoztatja-e a homeosztázis humorális szabályozásában alapvető 

insulin és leptin hormonszintjét,

3. továbbá gyakorol-e hatást a releváns metabolitok (koleszterin, 

triglyceridek, húgysav) plazmaszintjére.
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3. Módszerek

3.1 Állatok

Vizsgálatainkhoz összesen 183 felnőtt hím CFY patkányt használtunk, melyek 

átlagos testtömege a kísérletek kezdetén 260 ± 35 g volt. Az állatokat külön ketrecekben 

tartottuk. A standard laboratóriumi táplálék és a víz ad libitum állt a rendelkezésükre. A 

patkányszobában a természetes fénnyel közel egyező hullámhossz tartományú 

mesterséges megvilágítást alkalmaztunk, 12-12 órás sötét-világos/éj szaka-nappal 

periódusokban (nappal: 06-18 h). A szoba hőmérsékletét ( 2 1 +2  °C) és páratartalmát 

(60 + 5 %) állandó értéken tartottuk. Az állatokat a kísérletek kezdetétől napi 

rendszerességgel szoktattuk az emberi jelenléthez, érintéshez (ún. handlingelés), hogy a 

beavatkozások során az ebből adódó szükségszerű stresszt és annak hatásait minimálisra 

csökkentsük.

A majomkísérletek esetében 2 felnőtt (1 hím, 1 nőstény) rhesus majmot (Macaca 

mulatta) használtunk. A patkányokhoz hasonlóan egyedi ketrecekben, 12-12 órás sötét

világos megvilágítást alkalmazva (nappal: 06-18 h), klimatizált állatházban, illetve a 

szoktatási és a kísérleti periódusok alatt ún. majomszékben helyeztük el őket.

A kísérletek a MÁB engedélyével történtek. Az állatok tartása és a kísérletek 

során végzett beavatkozások megfeleltek a hazai (XXVHI. trv., 1998) és az ide 

vonatkozó nemzetközi előírásoknak (European Community Council Directive 

86/609/EEC; NIH Guidelines, 1997).

3.2 Elektrofiziológiai vizsgálatok

3.2.1 Műtét

A patkány kis érieteket, ketamin (Calypsol /50mg/ml/, Richter Gedeon Rt., 

Magyarország; 0.2 ml/100 tsg) vagy urethan (25% oldat, Sigma; 0,5 ml/100 tsg) 

anesztéziában végeztük. A patkányok fejét sztereotaxiás készülékben rögzítettük, a 

koponyafelszínről eltávolítottuk a bőrt, izmot és a kötőszövetet. Vérzéscsillapításra 

hidrogén-peroxidot és adrenalin oldatot használtunk lokálisan. Az ily módon
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előkészített koponyafelszínen speciális mikromanipulátor (MN-33, Narishige, Japán) 

segítségével patkány agyatlasz (Pellegrino, Pellegrino és mtsai, 1979) alapján kimértük 

az elektródák levezetésére szolgáló csontfurások pontos helyét, majd fogászati fúróval, 

mikroszkópos kontroll alatt elvégeztük a fúrásokat. Az elektródák levezetése előtt a 

megfelelő helyen bemetszést ejtettünk a dura materen. Az elvezető mikroelektródát, 

ugyancsak mikroszkópos kontroll mellett, hidraulikus mikrotovábbító rendszerrel (MO- 

10, Narishige, Japán) juttattuk az OBF-be. Az elvezetések sztereotaxiás koordinátái, 

amelyeket a 2. ábra egy reprezentatív agyszeleten sávozással demonstrál, Pellegrino és 

mtsai (Pellegrino, Pellegrino és mtsai, 1979) szerint az alábbiak voltak: AP, Bregma + 

4.6-5.4 mm; ML, 2.75-4.5 mm; V (az agyfelszíntől), 3.25-4.5 mm.

2. ábra Az egysejtelvezetések lokalizációja (sávozott terület)

A majmokban történő egysejttevékenység elvezetésre enyhe folyadék- és 

táplálékmegvonást követően került sor. E kísérletek alatt az állatok egy speciális, ún. 

majomszékben ("primate chair") ültek. A megfelelő szoktatás! periódust követően a 

majmokon aszeptikus műtétet végeztünk ketaminnal (Calypsol, Richter Gedeon Rt., 

Magyarország) bevezetett (dózis: 80 mg/tskg, 2 ml/tskg térfogatban) nátrium- 

pentobarbitál (Nembutal, 40 mg/tskg) altatásban. Az operáció során sztereotaxiás 

technikával U-alakú plexiüveg-lapot rögzítettünk fogászati akriláttal a majom
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koponyájához, majd az akrilát korona mentén zártuk a sebszéleket. A fertőzések 

elkerülése érdekében lokális és szisztémás antibiotikum profilaxist alkalmaztunk. Két 

hetes felépülési periódust követően, felületes ketamin anesztéziában, a beépített plexi

lapos akrilát “korona” segítségével lehetővé vált sztereotaxiás rögzítésben kis lyukat 

fúrtunk a koponyán a mikroelektródák későbbi levezetésének helyén. Az elektróda 

penetráció a patkányoknál leírt módon, de a majmok esetében éber (!) állapotban 

történt. A sztereotaxiás koordinátákat a műtétet megelőző RTG, CT és MRI felvételek, 

valamint korábbi subcorticalis elvezetések (Karádi és mtsai, 1995; Lénárd és mtsai, 

1995) során alkalmazott agyatlasz (Snider és Lee, 1961) és a koponya viszonyítási 

“mérőpontjai” (szfenoid, vertex) alapján határoztuk meg. A koordináták a következők 

voltak: AP, 25-30 mm; ML, 5-15 mm; V: 16-23 mm (az agyfelszíntől mérve). A 

kísérletek végeztével kétirányú RTG felvétel készült a majmok fejéről, s a felvételeken 

az elektródák tényleges lokalizációját visszamértük (az elektróda RTG-árnyékot adó 

részének említését ld. később).

3.2.2 Mikroiontoforézis

Az eljárás lényege az a jelenség, miszerint az ionok (töltéssel bíró részecskék) 

elektromos potenciálgrádiens hatására vándorlásnak indulnak töltésüknek és a 

potenciálgrádiensnek megfelelően. Jelen kísérletben a megfelelő polaritású konstans 

egyenáram keltette potenciálgrádiens az agy víztere és a multibarrel mikroelektródában 

lévő oldatok között alakul ki, melynek következtében ionáramlás indul meg a 

mikroelektródából az agyállományba. Az iontoforézis gyakorlati technikáját részleteiben 

Curtis (Curtis, 1964), Kmjevic (Kmjevic, 1971), Bloom (Bloom, 1974) és Kelly (Kelly, 

1975) dolgozta ki, s többek között Purves (Purves, 1981) foglalta össze metodikai 

monográfíáj ában.

Az iontoforetizált anyag felszabadulását a mikroelektródából, annak sajátságain 

túl, alapvetően négy, döntően az adott anyag fizikokémiai tulajdonságai által 

meghatározott tényező befolyásolja: 1) ejekciós áram nagysága, 2) diffúzió, 3) 

hidrosztatikus nyomásgrádiens és 4) elektroozmózis.
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3.2.3 Elektródák

Az egysejttevékenység extracelluláris regisztrálására általunk készített, 

wolframszálas, 8-10 csatornás, ún. “multibarrel” üveg mikroelektródát használtunk, 

melynek fényképét és hegyének felnagyított sémás képét két nézetből a 3. ábrán 

tüntettük fel. Az elektróda ún. központi csöve (halvány szürke) tartalmazza az idegsejt 

elektromos tevékenységének extracelluláris elvezetésére szolgáló 10 pm átmérőjű 

wolframszálat (fekete). Az üvegkapilláris hegyénél a wolframszál szigetelés nélküli 

hossza mintegy 10 pm. A középső, központi cső a 10 pm átmérőjű wolframszál mellett, 

annál néhány mm-rel magasabban végződő, egy előzőleg kihegyezett vastagabb 

wolframszálat is tartalmaz. A két fémszál között mikroszkóppal ellenőrzött fizikai 

kontaktus van az előerősítőhöz való csatlakozás megkönnyítésére, valamint a RTG 

felvételeken való vizualizálás céljából. A központi cső körül 8-10 ún. környéki 

kapilláris (sárga) helyezkedik el, melyek átmérője az elektróda hegyénél 0.1-0.3 pm. 

Ezen kis üvegkapillárisok tartalmazzák a mikroelektroforézissel a neuronokhoz 

juttatandó anyagokat (ld. később), valamint egyikük, mely fiz. NaCl oldatot tartalmaz, 

ún. “balance” csatornaként funkcionál, megakadályozandó illetve ellenőrizendő a 

nemkívánatos áramhatásokat. Az előerősítőbe épített impedanciamérővel mindvégig 

kontrollálhattuk a mikroelektróda impedanciáját, mely optimális esetben 1-8 MQ között 

volt 50Hz-en mérve.

3. ábra Wolframszálas multibarrel mikroelektróda. Az elektróda fényképe (középen) és hegyének 

felnagyított sémás ábrája két nézetből (bal és jobb oldalt). Áttetsző szürke -  központi cső; sárga -  

környéki csövek; fekete -  wolframszál.
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3.2.4 Jelfeldolgozás

Az elektróda segítségével extracellulárisan felvett akciós potenciálok előerősítést

(Supertech Kft., Magyarország). Megfelelő szűrés és erősítés után a jel egy ún. 

analóg/digitális (A/D) konverterbe (CED 1401 plus, Anglia) kerül. E mikroprocesszor 

vezérelt berendezés az analóg jelek digitalizálásával számítógép számára 

értelmezhetővé teszi azokat. Az A/D konverter jelei egy IBM PC kompatibilis

potenciálok oszcilloszkópokon (HAMEG HM-2035 and -2037, Németország) történő 

megjelenítésére is lehetőség van. A mintavételezés befejeztével merev-lemezen illetve 

CD-n archiváljuk az adatokat. A fentieken túl mód van az EKG és a légzés 

monitorozására és rögzítésére is. Az adatok feldolgozása Spike2 jelfeldolgozó szoftver 

(Cambridge Electronic Device, Anglia) segítségével történik, részben az elvezetés alatt 

“valós időben”, részben utólagosan, off-line módon. Az elvezetési rendszer sémásan a 4. 

ábrán illetve fényképen a Függelék I. ábráján látható.

és kapacitás-kompenzálást követően egy ún. “high gain” főerősítőbe kerülnek

komputerbe kerülnek archiválás és jelanalízis céljából. Az elvezetés alatt az akciós
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4. ábra Az elvezetési rendszer sémája
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3.2.5 Neurokémiai vizsgálatok

Az előbbiekben vázolt wolframszálas multibarrel üveg mikroelektróda ún. 

“környéki” mikrokapillárisait a következő oldatokkal töltöttük fel: 0.15 mM IL-ip (0.1 

%-os PBS-ben oldva, mely 0.1 % BSA-t tartalmazott; pH=7.0), 0.5 M D-glukóz (0.15 

M NaCl-ban oldva; pH=7.0), 0.5 M nátrium-L-glutamát (pH=7-8), 0.5 M dopamin HC1 

(1 %-os aszkorbinsav oldatban; pH=4), 0.5 M noradrenalin (NA; 1 %-os aszkorbinsav 

oldatban; pH=4), 0.5 M acetilkolin HC1 (pH=4.5), 0.5 M y-amino-vajsav (GABA; 

pH=5) és 0.15 M NaCl (Id. a 5. ábrát). A vegyületek adott csatornájukból az 

idegsejtekhez juttatását szolgáló elektroforézishez szükséges megfelelő polaritású 

konstans egyenáramot többcsatornás áramgenerátorral (NeuroPhore B-2, USA) hoztuk 

létre.

MIKROELEKTROFORÉZIS

D-Glukóz,
DA, NA, Ach, GABA, 

MSG

IL-1b

'/
/

\ r

5. ábra Neurokémiai vizsgálatok
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3.2.6 íz-ingerlés

Az egysej tel vezetések során vizsgáltuk a neuronok íz-ingerre adott 

válaszkészségét is. A patkányok szájüregébe polietilén csövet vezettünk, aminek másik 

végét az íz-ingerként szolgáló standardizált koncentrációjú oldatot tartalmazó 

fecskendőhöz rögzítettük. Az ingerlés alatt 0.5-1.2 ml íz-oldatot juttattunk az állat 

szájüregébe 3-7 sec alatt. Ezt 30-50 sec elteltével alapos desztillált vizes átmosás, majd 

ugyanezen a csövön keresztül 5 ml levegőt befecskendezése követte.

A majmokban a cranialis operáció során a buccalis nyárkahártyán nyíló vékony (2 

mm belső 0) polietilén csövet ültettünk be a szájüregbe. A cső másik végét a koponya 

bőre alatt a fül vonala előtt a fejtetőre kivezetve, az akrilát koronához rögzítettük 

(Karádi, Nishino és mtsai, 1990). Ezen végéhez csatlakoztattuk az íz-ingerlések alatt a 

megfelelő íz-oldatot tartalmazó fecskendőket (6. ábra).

Az íz-ingerlésekhez, a nemzetközi standardoknak megfelelően, a következő 

oldatok alábbi kisebb illetve töményebb koncentrációját használtuk: édes (szukróz;

0.1M és 0.3M), sós (NaCl; 0.1M és 0.3M), savanyú (HC1; 0.01M és 0.03M), keserű 

(QHC1; 0.001M és 0.003M) és umami (MSG; 0.1M és 0.3M). Összetett íz-ingerkén 

narancslé (10% és 25%) oldatai szolgáltak (6. ábra).

íz-ingerlés:
Narancslé 10%, 25%
Szukróz 0.1M, 0.3M
QHCI 0.001 M, 0.003M
NaCl 0.1M.0.3M
HCI 0.01 M, 0.03M
MSG 0.1M, 0.3M

íz 1 Víz Levegő íz 2
H ------------------- 1------/  ^ ------ 1—

6. ábra íz-ingerlési protokoll
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3.3 Homeosztatikus magatartási - metabolikus vizsgálatok

3.3.1 Műtét

A patkányok adaptációját (mintegy 7-10 napos) adaptációját követően került sor a 

későbbi mikroinjekciók céljára szolgáló agykanülök beültetésére. Az operációkat 

ketamin (Calypsol /50mg/ml/, Richter Gedeon Rt., Magyarország) és diazepam 

(Seduxen /5mg/ml/, Richter Gedeon Rt., Magyarország) 4:1 arányú keverékével elért 

teljes anesztéziában (dózis: 0.2 ml/100 tsg) végeztük.

Az állatok fejét sztereotaxiás készülékben rögzítettük, a koponyafelszínről 

eltávolítottuk a bőrt, izmot és a kötőszövetet. Vérzéscsillapításra hidrogén-peroxidot és 

adrenalin oldatot használtunk lokálisan. Az előkészített koponyafelszínen speciális 

mikromanipulátor (MN-33, Narishige, Japán) segítségével patkány agyatlasz 

(Pellegrino, Pellegrino és mtsai, 1979) alapján kimértük a csontfúrások pontos helyét 

(antero-posterior (AP), Bregma + 4.8 mm; medio-lateralis (ML) 4.0 mm), s fogászati 

fúróval, mikroszkópos kontroll alatt, 1.5-2 mm átmérőjű lyukat fúrtunk bilaterálisán.

Ezt követően a mikromanipulátort (MN-33, Narishige, Japán) felhasználva 23 G-s 

rozsdamentes acél injekciós tűből általunk készített ún. vezetőkanül-párost vezettünk le 

bilaterálisán a dura felszínéig az OBF fölé (az elrendezést Id. A 7. ábrán), s a kanült 

fogászati akriláttal rögzítettük a koponyacsonthoz. A műtétek végeztével a sebet 

antiszeptikus hintőporral (Tetran, Richter Gedeon Rt.) kezeltük, majd kapcsokkal 

zártuk.

3.3.2 Orbitofrontalis kérgi mikroinjekciók, perifériás (i.p.) injekciók

Az orbitofrontalis kérgi mikroinjekciók éber, kézben tartott állatban, az operációt 

követő 8. napon történtek 0.3 mm külső átmérőjű rozsdamentes acélcsőből készített ún. 

beadókanül segítségével. Ezt a műtétek során beültetett vezetőkanülökön keresztül 

vezettük le az OBF-be, melynek koordinátái a Pellegrino, Pellegrino és Cushmann 

patkány agyatlasz (Pellegrino, Pellegrino és mtsai, 1979) alapján a következők voltak: 

antero-poszterior (AP), Bregma + 4.8 mm; medio-lateralis (ML) 4.0 mm; mélység (V) 

az agyfelszíntől számítva 4.25 mm. A beadás technikai elrendezését az 7. ábrán látható 

koronális metszési síkú virtuális agyszeleten ábrázoltuk. A beadókanült rövid mintegy
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10 cm hosszúságú polietilén csővel csatlakoztattuk egy ún. Hamilton- 

mikrofecskendőhöz.

7. ábra A bilaterális orbitofrontalis kérgi mikroinjekciók technikai elrendezése. Vezető kanülök -  szürke; 

beadó kanülök -  sárgásbarna; a bejuttatott anyagok virtuális diffúziós területe -  szürke.

A Hamilton-fecskendőket a következő oldatokkal töltöttük fel: IL-lp (SIGMA; 5 

ng/pl; 0.1% marha szérum albumint /BSA/ tartalmazó 0.1%-os sós steril foszfát 

pufferben /PBS/ oldva); paracetamol (szubsztancia, PTE ÁOK, Gyógyszertár; 3 pg/pl; 

steril PBS-ben oldva); vagy steril PBS önmagában. Az előzetesen ultrafilteren 

(Minisart-plus, Sartorius AG, Németország) átszűrt oldatokat bilaterálisán 

mikroinfúziós pumpa (Model 101, Stoelting CO., USA) segítségével egyidejűén 

injektáltuk a kétoldali OBF-be. A beadott anyagmennyiség, melyet 60 másodperc alatt 

juttattunk a vizsgált agyterületre, minden oldat esetében oldalanként 0.75 pl volt. A 

mikroinjekciók végeztével a beadókanülöket további 60 másodpercig a helyükön 

hagytuk, hogy lehetővé tegyük az oldatok csőből való egyenletes és teljes diffúzióját, és 

megakadályozzuk a kanül mentén a járatba való visszaáramlásukat.

A perifériás anyagbeadások hatásainak tisztázása végett intraperitonealis (i.p.) 

injekciókat végeztünk a fent leírt anyagokkal: IL-lp (SIGMA; 80 ng/ml; 0.1% BSA-t 

tartalmazó 0.1%-os sós steril PBS-ben oldva); paracetamol (szubsztancia, PTE ÁOK, 

Gyógyszertár; 75 pg/ml; steril PBS-ben oldva); vagy steril PBS önmagában. A beadott 

anyagmennyiség minden oldat esetében 4 ml volt.
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A paracetamol előkezelés esetén a citokin vagy PBS adás - mind centrálisán 

(OBF), mind perifériásán - 25 perccel követte a COX-gátló alkalmazását.

3.3.3 Magatartási vizsgálatok (Táplálék- és vízfelvétel, testhőmérséklet mérések)

Táplálék- és vízfelvétel

A magatartási vizsgálatok során, miután az állatok a műtétet követően 

visszanyerték testtömegüket, illetve a testtömeggyarapodásuk, valamint a táp- és 

vízfelvételük fiziológiás mértékét, 4-4, a testtömegátlagaikban egyező állatcsoportot 

alakítottunk ki az orbitofrontalis kérgi mikroinjekciók illetve az i.p. injekciók céljából: 

Kontroll (CO; PBS magában), paracetamol (CO+P), interleukin-lp (IL-1) és interleukin- 

lp paracetamol előkezeléssel (IL-l+P). Az anyagbeadásokra az ún. kísérleti napon 

17:00 és 18:00 óra között került sor (8. ábra -  Magatartási vizsgálatok).

8. ábra Kísérleti protokoll. TF -  táplálékfelvétel, VF -  vízfelvétel, TH -  testhőmérséklet, GTT -  glukóz 

tolerancia teszt
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A táplálék és a víz, kivéve a kísérleti napot megelőző deprivációs periódusokat, 

ad libitum állt az állatok rendelkezésére. A kísérleti napon, melyet 24 órás 

táplálékmegvonás előzött meg, az állatok a laboratóriumi tápot az anyagbeadások után, 

18:00 órakor, a sötét/éjszakai periódus kezdetekor kapták vissza. A táp- és vízfelvétel 

0.5 g-os pontosságú mérésére este 20:00 (rövid-távú, 2 órás fogyasztás), másnap reggel 

06:00 és este 18:00 órakor (hosszútávú, 12 illetve 24 órás fogyasztás) került sor.

Kontroll mérésként, a kísérleti napot megelőzően 5 napon keresztül azonos 

időpontokban mértük a patkányok táp- és vízfelvételét.

Testhőmérséklet

A testhőmérséklet mérésekre a magatartási vizsgálatok keretében, a táplálék- és 

vízfelvétel mérésekkel egyidőben, ugyanazon állatcsoportokban (CO, CO+P, IL-1, IL- 

1+P) került sor (8. ábra -  Magatartási vizsgálatok). A mérések a folyamatosan 

ellenőrzött, jó általános állapotú patkányokban, bármiféle patológiás eltérés (pl. 

adynamia, láz, diarrhae, stb.) kizárásával történtek. Az állatok maghőmérsékletét 

standard módon a rectumban felvezetett digitális hőmérővel (Alpin Th°C, Németország, 

speciális patkány érzékelő /Supertech, Magyarország/ segítségével; Omron-3 Way, MC- 

600-E, Japán), tizedes pontossággal mértük közvetlenül az anyagbeadások után 18:00 

órakor illetve 2 óra elteltével, 20:00 órakor. Kontroll eljárásként, a kísérleti napot 

megelőzően 5 napon keresztül azonos időpontokban mértük a patkányok 

testhőmérsékletét. Minden állat esetében, minden időpontban, 3 közvetlenül egymást 

követő mérés átlagával számoltunk.

3.3.4 Metabolikus vizsgálatok

Metabolikus kísérleteink során orbito frontalis kérgi IL-1(3 mikro injekciót illetve 

kontroll kezelést követően vizsgáltuk a kísérleti állatok szérum insulin és leptin 

szintjében, továbbá a szénhidrát, zsír és fehérje anyagcseréjében bekövetkező 

változásokat (8. ábra -  Metabolikus vizsgálatok).
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Vércukorszint mérés; Glukóz tolerancia teszt

A D-glukóz oldattal (0.75 g/100 tsg/ml) intragastricus PE (PE6, Hibiki, Japán) 

szondán keresztül glukóz tolerancia teszt (GTT) során folytatott vércukorszint 

mérésekre az agyi mikroinjekciót követő akut illetve szubakut (4 héttel az anyagbeadás 

után) időszakban, 12 órás táplálék megvonás után került sor. Az akut szakban végzett 

GTT-ben a glukózterhelés az orbitofrontalis kérgi mikroinjekciót követő 10. percben 

történt. Az állatok farokvénájából nyert minták vércukorszintjét kézi glukométerrel 

(Glucotrend, Boehringer-Mannheim, Németország), enzimatikus-fotometriás 

módszerrel határoztuk meg. A mérésekre a glukózterhelést megelőzően közvetlenül (0. 

perc, ún. éhomi vércukor) illetve a glukózterhelést követően a 9., 18., 30., 60. és 120. 

percben került sor.

Hormonok és metabolitok plazmaszintiének mérése

A kapcsolódó fiziológiai vonatkozásaik és a rendelkezésre álló lehetőségek 

alapján kiválasztott hormonok (insulin és leptin) illetve metabolitok (össz-koleszterin, 

triglyceridek, húgysav) plazmaszintjének meghatározása vérplazmából történt 

radioimmunoassay reagenskészlet segítségével (Rat Insulin and Leptin 

Radioimmunoassay Kit, LINCO Research Inc., USA) illetve enzimatikus-kolorimetriás 

módszerrel (Koleszterin, Triglycerid és Húgysav reagenskészlet, Diagnosticum Rt., 

Magyarország). Az ehhez szükséges vérmintákat az állatok dekapitálást követő 

elvéreztetése során nyertük.

A mintavételre (elvéreztetésre) az IL-1(3 centrális (OBF) beadását 10 perccel 

követően került sor. A beavatkozásokat 12 órás táplálékmegvonás előzte meg.

3.4 Szövettan

A rágcsálókban folytatott elektrofiziológiai, valamint a magatartási vizsgálatok 

befejeztével az elvezetés illetve az IL-lp mikroinjekció pontos helyének 

meghatározására szövettani vizsgálatokat végeztünk. Az előbbi esetben, az egyes 

kísérletek zárultával, kis electrolyticus sértéseket ejtettünk (25 pA anód-áram, 20
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másodperc) az elvezetési helyek stereotaxiás koordinátáinak megfelelően. Az utóbbi 

esetben a beadókanül nyomok azonosítására vállalkoztunk. Mindkét esetben az 

állatoknak előbb nagy mennyiségű altatószert adagoltunk, majd transzkardiálisan 

perfundáltuk őket (150-200 ml 0.15 M NaCl, azután 400-500 ml 10 %-os formalin 

oldat). Az agykivételt követően 80 pm-es sorozatmetszeteket készítettünk, majd ezeket 

krezil-violával (Nyssl-festés) festettük. A mikroszkópos elemzés nyomán a célzott 

területtől eltérő helyen tapasztalt IL-lp mikroinjekciós illetve elvezetési pontok, 

valamint a beavatkozás területén észlelt kiterjedt szövetroncsolás esetén az adott állatok 

eredményeit nem vettük figyelembe a kísérleti adatok feldolgozásában.

3.5 Adatfeldolgozás, statisztika

Magatartási és metabolikus vizsgálati eredményeinket az átlag ± SEM formájában 

ábrázoltuk. Kísérleti adatainkat többszempontos varianciaanalízissel (ANOVA) és 

Student-féle t-próbával értékeltük. Post hoc összevetésre a Tukey-féle tesztet 

alkalmaztuk. A szignifikancia szintjét p < 0.05-ben állapítottuk meg. Az elemzéseket az 

'SPSS for Windows' programcsomag segítségével végeztük.

Elektrofiziológiai kísérleteink eredményeinek statisztikai értékeléséhez Student- 

féle t- és x -próbát alkalmaztunk. Az adatfeldolgozást a következő válaszkritériumok 

alapján végeztük: 1) bármelyik irányban legalább 30%-os változás, vagy az álagos 

kisülési frekvenciától való ± 2 SD eltérés; 2) emelkedő intenzitású ejekciós árammal 

indukálható erőteljesebb aktivitásváltozásnak megfelelő dózis-függőség; 3) a hatás adott 

kísérleti ülésbeli ismételt kiválthatósága. Az elektrofiziológiai vizsgálatok leleteinek 

feldolgozásakor a laboratóriumunkban meghonosított, a nemzetközi irodalomban 

elfogadott szabályokat követtük (Karádi, Oomura és mtsai, 1992; Karádi, Faludi és 

mtsai, 1995a; Lukáts, Egyed és mtsai, 2005a).
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4. Eredmények

4.1 Elektrofiziológiai leletek

Wolframszálas, ún. multibarrel üveg mikroelektróda és a multibarrel 

mikroelektroforetikus technika segítségével összesen 117 neuron egysejttevékenységét 

vezettük el patkány (79) illetve rhesus majom (38) OBF-ben. Az idegsejtek átlagos 

tüzelési frekvenciája (azaz, az extracelluláris akciós potenciálok megjelenési 

gyakorisága) rágcsálóban 7.1 ± 6.9 Hz, a főemlősben 7.4 ± 6.8 Hz volt. Minthogy a 

neuronok egyéb elektrofiziológiai jellemzői is alapvető egyezést mutattak a két fajban, 

illetve az altatott és éber állatokban, a feldolgozás során összesített adatokkal 

számoltunk.

4.1.1 Citokin érzékeny idegsejtek az OBF-ben

Összesen 82 neuron IL-1J3 érzékenységét vizsgáltuk a kísérletek során. Az 

idegsejtek több, mint fele (46, 56 %) mutatott válaszkészséget a primer citokin 

mikroiontoforetikus adására. Közülük 18 (39 %) gátlódott, míg 28 (61 %) serkentődött 

az IL-1|3 sejtközeibe juttatásakor. A primer citokin keltette aktivitás változások - a 

klasszikus neurotranszmitterek esetében általánosan tapasztalt viszonylag gyors, fázisos 

hatásokkal szemben - időben (a többször 10 másodperces tartományban) kissé 

elnyújtottak voltak. Az idegsejtek működésváltozásainak jellegzetességeit a következő, 

ún. “unit” ábrák demonstrálják. A képek felső részén a tüzelési gyakoriságot 

reprezentáló frekvencia-hisztogram, míg alsó részén maga az 'analóg jel' látható. A 

frekvencia-hisztogramok függőleges tengelyének dimenziója impulzus/másodperc (Hz). 

A vízszintes tengelyeken az elvezetés időviszonyait ábrázoltuk másodperc-skálán. 

Megjelenítettük emellett a vizsgált neuronok akciós potenciáljainak alakját, s 

feltüntettük a neuronhoz juttatott anyag nevét, a mikroiontoforetikus ejekciós áramot 

nanoamperben (nA), és ennek alkalmazási időtartamát, melyet a vastag fekete vonal 

jelez (ld. a Függelék II. ábráját is).

Az 9. ábrán egy majomban elvezetett IL-lp-érzékeny orbitofrontalis kérgi neuron 

aktivitásváltozása látható. A citokin hatására jelentősen csökkent a sejt tüzelési 

frekvenciája, s a mikroiontoforézis befejezése után némi időbe került amíg a neuron
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aktivitása visszatért a beadást megelőző értékre. (A gátló hatás az analóg jelet ábrázoló 

részen is jól látszik, ezt a vonalak megritkulása mutatja.)

-10-
' ' 1 1 I 1 1 1 ■ 1 1.•■■'--np-T-r 1 ' ' 1 1 ' I ..................................T " T......-r-n . . , t ..............................

990 1000 1010 1020 1030 1040 sec

IL-1 75

9. ábra IL-1 (3 mikroiontoforetikus adására bekövetkező tüzelési-frekvencia csökkenés majom OBF 

neuronjában. Ún. „spike” inzert -  karakterisztikus extracelluláris akciós potenciál. Vízszintes vonal -  

mikroiontoforézis időtartama; szám -  ejekciós áramerősség nA-ben. Abscissa -  időskála másodpercben; 

ordináta -  tüzelési frekvencia impulzus/másodpercben illetve potenciál mV-ban

4.1.2 A citokin-érzékeny neuronok „endogén” és „exogen” kémiai válaszkészsége

Vizsgálataink során különös hangsúllyal tanulmányoztuk az orbitofrontális kérgi 

idegsejtek szimultán, citokin és D-glukóz kiváltotta működésváltozásait. E vonatkozású, 

70 neuron regisztrálásával nyert eredményeinket az I. táblázatban foglaltuk össze.

IL-lp GR GS GIS ÖSSZES

Facilitáció S 13 3 24

Inhibíció 7 8 1 16

Nincs hatás 11 9 10 30

ÖSSZES 26 30 14 70

I. táblázat GR - glukóz-receptor neuron; GS - glukóz-szenzitív neuron; GIS - glukóz-inszenzitív neuron
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Negyven IL-1 (3 érzékeny ídegsejtből 36 (90 %) változtatta meg tüzelési 

frekvenciáját (facilitálódott /GR, 15/ vagy gátlódott /GS, 21 f) D-glukóz 

mikroiontoforetikus adminisztrációjakor, azaz e sejtek ún. GM neuronnak bizonyultak. 

A glukózra nem válaszoló (GIS) neuronok (14) közül ugyanakkor mindössze 4 (29 %) 

kisülési frekvenciája módosult a citokin adásakor, azaz bebizonyosodott, hogy az IL-1J3 

érzékeny idegsejtek jellemzően a GM unitok között keresendők (p < 0.05, %2-teszt).

' I ......................... I | , ,T ' 1 1 1 , -("TT ’T—' . 1 ■ 1 1 1 | ..................... 1 '..I.■
300 350 400 450 500

_______ ____  sec
IL-1 60 Glukóz 75

10. ábra IL-1 (3 és D-Glukóz mikroiontoforetikus adására bekövetkező tüzelési-frekvencia fokozódás 

ugyanazon OBF neuronon. Ún. „spike” inzert -  karakterisztikus extracelluláris akciós potenciál. 

Vízszintes vonalak -  mikroiontoforézisek időtartama; számok -  ejekciós áramerősségek nA-ben. Abscissa 

-  időskála másodpercben; ordináta -  tüzelési frekvencia impulzus/másodpercben illetve potenciál mV- 

ban.

A 10. ábrán olyan neuront mutatunk be, melynek mind IL-lp, mind glukóz 

mikroelektroforetikus adásakor fokozódott a tüzelési frekvenciája, így ezt a sejtet az ún. 

glukóz-monitorozó citokin-érzékeny unitok közé soroltuk. A l l .  ábrán látható idegsejt 

45 nA-rel adott IL-lp-ra, majd 55 nA-rel kijuttatott glukózra is csökentette kisülési 

frekvenciáját.
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11. ábra IL-1(3 és D-Glukóz mikroiontoforetikus adására bekövetkező tüzelési-frekvencia csökkenés 

ugyanazon OBF neuronon. Ún. „spike” inzert -  karakterisztikus extracelluláris akciós potenciál. 

Vízszintes vonalak -  mikroiontoforézisek időtartama; számok -  ejekciós áramerősségek nA-ben. Abscissa 

-  időskála másodpercben; ordináta -  tüzelési frekvencia impulzus/másodpercben illetve potenciál mV- 

ban.

A citokin-érzékenységgel összefüggésben összesen 62 neuron „klasszikus” 

neurotranszmitterekre mutatkozó, valamint 29 idegsejt íz-ingerléskor tapasztalható 

válaszkészségét tanulmányoztuk. A II. táblázatból jól látható az IL-lp-ra tüzelésüket 

megváltoztató neuronok széleskörű 'endogén" kémiai érzékenysége.

IL-ip NA DA Ach GABA MSG

Facilitáció 12 14 10 11 12

Inhibíció 8 10 3 7 8

Nincs hatás 7 8 3 4 9

II. táblázat Neurotranszmitter-érzékenység

Adataink tanúsága szerint a citokin-érzékeny idegsejtek működését az 'exogen' 

kémiai ingermodalitást reprezentáló íz-információk is jelentősen módosították, a 29 e 

tekintetben vizsgált IL-lp-ra válaszoló neuron közül 22 facilitálódott (15, 68 %) illetve 

gátlódott (7, 32 %) ízek adásakor.

A 12. ábra citokinre érzéketlen (fent) illetve serkentődő (lent) idegsejtje GABA-ra 

és NA-ra is módosította működését, míg a 13. ábra a 11. ábrán korábban már 

megjelenített IL-lp érzékeny OBF neuron íz-válaszkészségét demonstrálja. Az idegsejt

64



NaCl intraorális fecskendezésére tüzelési frekvenciájának csökkenésével reagált, azaz az 

íz-oldat hatására gátlódott.

12. ábra Két, egyidejűén izolált OBF neuron IL-lp illetve GABA és NA mikroiontoforetikus adására 

bekövetkező aktivitásváltozása . Ún. „spike” inzertek -  karakterisztikus extracelluláris akciós potenciálok. 

Vízszintes vonalak -  mikroiontoforézisek időtartama; számok -  ejekciós áramerősségek nA-ben. Abscissa 

-  időskála másodpercben; ordináta -  tüzelési frekvencia impulzus/másodpercben illetve potenciál mV- 

ban.

2.5

1
-2.5
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V 1

lLugbl^^.1 L
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1200 1220 1240 1260 1280
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NaCl Víz Levegő

13. ábra Szájüregbe fecskendezett 0.1M NaCl oldat hatására bekövetkező tüzelési-frekvencia csökkenés a 

11. ábrával megegyező OBF neuronon. Ún. „spike” inzert -  karakterisztikus extracelluláris akciós 

potenciál. Vízszintes szaggatott vonalak -  intraorális fecskendezés időtartama. Abscissa -  időskála 

másodpercben; ordináta -  tüzelési frekvencia impulzus/másodpercben illetve potenciál mV-ban.
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Eredményeinket összefoglalva elmondhatjuk, hogy mindkét fajban a vizsgált 

neuronok jelentős hányada változtatta meg tüzelési frevenciáját IL-lp adásakor. Ezen 

IL-l|3-ra válaszoló idegsejtek működését, döntő többségükben, glukóz is befolyásolta, 

azaz igazolódott, hogy e unitok az ún. GMSH részét képezik. A fentiek mellett a 

citokin-érzékeny neuronok sokrétű neurotranszmitter és jellemző íz-válaszkészségét is 

bebizonyítottuk.
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4.2 Testtömeg, táplálék- és folyadékfelvétel változások

Az anyagbeadásokat (i.p., OBF) 24 órás táplálékdepriváció előzte meg. Az OBF- 

be történő mikroinjekciókat illetve az i.p. injekciókat követően mértük a rövid-távú (2 

órás) és a hosszú-távú (12, 24 órás) táplálék- és folyadékfelvételt.

4.2.1 Testtömeg

Sem a centrális, sem a szisztémás citokin adminisztrációban részesült állatok 

testtömegében tartós, szignifikáns változást nem tapasztaltunk. Ezen állatcsoportok a 

kontrollokéval megegyező, a patkányokra jellemző normális testtömeggyarapodást 

mutatták.

4.2.2 Táplálékfelvétel

Orbitofrontalis kérgi mikroiniekciók

Az IL-1 p közvetlen bilaterális orbitofrontalis kérgi mikroinjekciója anorexigen 

hatásúnak bizonyult a patkányokban. A rövid-távú (2 órás) tápláléfelvételi változásokat 

a 14A ábra demonstrálja. A citokin-kezelt állatok rövid-távú táplálékfelvétele jelentősen 

csökkent kontroll társaikéhoz képest (p < 0.001, ANOVA). Az IL-ip centrális 

mikroinjekciója, függetlenül attól, hogy magában vagy paracetamol előkezeléssel 

történt, szignifikáns táplálékfelvétel csökkenést eredményezett a másik két 

állatcsoporthoz viszonyítva (IL-1 vs CO, p < 0.001; IL-1 vs CO+P, p < 0.001; IL-l+P vs 

CO, p < 0.001; IL-l+P vs CO+P, p < 0.001; Tukey-féle teszt). A kétféle citokin-kezelt 

csoport egyedeinek táplálékfelvétele ugyanakkor lényegében nem különbözött 

egymástól (IL-1 vs IL-l+P, N.S.), azaz a P előkezelés nem védte ki az IL-1(3 indukálta 

anorexiát. A paracetamol illetve a kontroll oldat (PBS) önmagában nem befolyásolta az 

állatok rövid-távú táplálékfelvételét (CO vs CO+P, N.S., Tukey-féle teszt).

A hosszú-távú (12 órás) táplálékfelvételben, melyet a ISA ábrán tüntettünk fel, a 

rövid-távú eredményeinkkel szemben nem találtunk szignifikáns eltérést a csoportok
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között (N.S., ANOVA; CO vs IL-1, CO+P vs IL-l+P, N.S., Tukey-féle teszt). A 

táplálékfelvétel mértéke a citokin kezelt egyedekben megegyezett az agyi beadások 

előtti hosszú-távú értékeikkel, mely azt jelenti, hogy azokban a csoportokban, ahol a 2 

órás táplálékfelvétel kisebb volt (IL-1, IL-l+P), ún. kompenzatórikus “ráevés” történt, 

azaz, a patkányok “behozták” a kontrollokhoz viszonyított ideiglenes ('rövid-távú') 

lemaradásukat.

Intraveritonealis injekciók

IL-lp perifériás (i.p.) injekciója, a centrális alkalmazásához hasonlóan, 

szignifikáns mértékben csökkentette a patkányok rövid-távú táplálékfelvételét (p <

0.001, ANOVA; 14B ábra). Számottetvő redukció a táplálékfelvételben csak a citokin 

kezelt állatokban volt tapasztalható (IL-1 vs CO, p < 0.001; IL-1 vs CO+P, p < 0.001; 

Tukey-féle teszt). Az intraperitonealisan adott P, szemben az orbitofrontalis kérgi 

alkalmazásával, lényegében teljesen kivédte az IL-ip i.p. injekciójának anorexigen 

hatását (IL-1 vs IL-l+P, p < 0.001; IL-l+P vs CO, N.S.; IL-l+P vs CO+P, N.S.; Tukey- 

féle teszt). A kontroll oldatok perifériás alkalmazása, a centrálishoz hasonló módon, 

nem befolyásolta a rövid-távú táplálékfelvételt (CO vs CO+P, N.S., Tukey-féle teszt).

Az i.p. kezelések, mint az a 155 ábrán jól látható, nem idéztek elő változást az 

állatok hosszú-távú táplálékfelvételében (N.S., ANOVA; CO vs IL-1, N.S., CO+P vs 

IL-l+P, N.S., Tukey-féle teszt).

CO CO+P IL-1 IL-1+P CO CO+P IL-1 IL-1+P

14. ábra Rövid-távú (2h) táplálékfelvétel. CO -  kontroll, P -  paracetamol, IL-1 -  interleukin-1. * p  < 

0.001
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15. ábra Hosszú-távú (12h) táplálékfelvétel. CO -  kontroll, P -  paracetamol, IL-1 -  interleukin-1.

4.2.3 Vízfelvétel

Az állatok rövid-távú és hosszú-távú folyadékfelvételét vizsgálva nem találtunk 

szignifikáns eltérést az egyes csoportok között sem centrális, sem perifériás beadás 

következményeként.

4.3 Testhőmérséklet

Orbitofrontalis kérsi mikroiniekciók

A 16A ábra diagramjai szemléltetik az orbitofrontalis kérgi kezelések hatására 

bekövetkezett testhőmérséklet változásokat. A citokin centrális alkalmazása 

egyértelműen pyrogennek bizonyult (p < 0.001, ANOVA). Az IL-lp közvetlen 

bilaterális orbitofrontalis kérgi mikroinjekciója szignifikáns testhőmérséklet emelkedést 

eredményezett (IL-1 vs CO, p < 0.001; IL-1 vs CO+P, p < 0.001; Tukey-féle teszt), és a 

centrálisán alkalmazott P előkezelés sem befolyásolta a hypertermia kialakulását (IL- 

1+P vs CO, p < 0.001; IL-l+P vs CO+P, p < 0.001; Tukey-féle teszt), azaz e nem- 

steroid gyulladáscsökkentő nem volt képes megakadályozni a citokin okozta 

testhőmérséklet emelkedés létrejöttét (IL-1 vs IL-l+P, N.S. ; Tukey-féle teszt). A COX-
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gátló P önmagában, hasonlóan a kontroll oldathoz (PBS), nem okozott változást az 

állatok testhőmérsékletében (CO vs CO+P, N.S., Tukey-féle teszt).

16. ábra Testhőmérséklet. CO -  kontroll, P -  paracetamol, IL-1 -  interleukin-1. * p  < 0.001

Intrayeritonealis injekciók

A 16B ábra diagramjai mutatják az intraperitonealis kezelések hatására 

bekövetkezett testhőmérséklet változásokat. Az adatok elemzése szignifikáns eltéréseket 

igazolt az állatcsoportok között (p < 0.001, ANOVA). Két órával az IL-ip i.p. 

injekcióját követően a citokin kezelt állatok testhőmérséklete kontroll társaikéhoz 

viszonyítva számottevően magasabb volt (IL-1 vs CO, p < 0.001; IL-1 vs CO+P, p <

0.001; Tukey-féle teszt). A perifériás P előkezelés, éles ellentétben centrális 

alkalmazásával, teljesen kivédte az i.p. IL-1 P injekcióban részesült állatokban a 

hypertermia kialakulását (IL-1 vs IL-l+P, p < 0.001; CO vs IL-l+P, N.S., CO+P vs IL- 

1+P, N.S., Tukey-féle teszt). A P illetve a kontroll oldat (PBS) i.p. injekciója 

önmagában nem befolyásolta az állatok testhőmérsékletét (CO vs CO+P, N.S., Tukey- 

féle teszt).
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4.4 Metabolikus változások

4.4.1 Vércukorszint

Az akut GTT során bekövetkező vércukorszint változásokat a 17. ábra 

demonstrálja. Az IL-1 (3 közvetlen bilaterális orbitofrontalis kérgi mikroinjekciója 

elnyújtott, a cukorterhelés időtartamának nagy részében megfigyelhető, patológiás 

vércukorszint emelkedést eredményezett (p < 0.05, ANOVA). A citokin kezelt állatok 

0., 9. és 18. percben mért vércukor értékei nem különböztek kontroll társaikétól: mind a 

CO, mind az IL-1 csoport cukorszintjei a fiziológiás tartományban maradtak. A terhelés 

30. percétől azonban a két csoport vércukorgörbéjének lefutása, s így a görbék teljes 

időtartamra vonatkoztatott dinamikája lényeges eltérést mutatott. A citokin kezelt 

állatok vércukorszintjei szignifikánsan magasabbak voltak kontroll társaikéhoz 

viszonyítva (IL-1 vs CO, 30., p < 0.02; 60., p < 0.01; 120., p < 0.001; Student-féle t- 

próba), ráadásul az orbitofrontalis kérgi EL-1(3 mikro injekcióban részesült patkányok 

vércukorszintje még a 120. percben is a patológiás, diebeteses tartományban maradt. A 

citokin kezelt csoport vércukorgörbéjének alakulása jellemző eltérést mutatott a 

kontroliokéhoz viszonyítva: a vércukorszint emelkedése az előbbi állatokban

elnyújtottabb volt, csúcsát csak a 30. percben érte el, s jelentősen nem is csökkent a 

tesztperiódus végéig. A kontroll patkányok görbéje ezzel szemben sokkal (12 perccel) 

korábban tetőzött, s a görbék leszálló szárának meredeksége is különbözött a két 

csoportban.

A szubakut fázisban (4 héttel a mikroinjekciókat követően) elvégzett GTT során 

nem találtunk szignifikáns eltérést az IL-1 és a CO csoport vércukor koncentrációi 

között (IL-1 vs CO, N.S., ANOVA), mindkét csoport vércukorgörbéi egységesen és 

mindvégig a fiziológiás tartományban maradtak, mely arra utal, hogy a centrálisán 

alkalmazott IL-1 (3 nem gyakorolt hosszú-távú hatást, nem okozott tartós, 

visszafordíthatatlan változást a szénhidrátanyagcserében.
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17. ábra Akut glukóz tolerancia teszt (GTT). CO -  kontroll, IL-1 -  interleukin-1. * p  < 0.02, # p <  0.01, §

p <  0.001

4.4.2 Hormonok plazmaszintje

Az insulin és a leptin orbitofrontalis kérgi kezeléseket követő plazma beli 

koncentrációváltozásait a 18. ábrán tüntettük fel. Az IL-lp orbitofrontalis kérgi 

mikroinjekcióját követő 10. percben vett vérminták insulin szintje szignifikánsan 

alacsonyabb volt a kontroll csoport értékeihez képest (IL-1 vs CO, p < 0.05; Student- 

féle t-próba). A leptin plazmakoncentrációjában ugyanakkor nem találtunk lényegi 

különbséget a két csoport között (IL-1 vs CO, N.S.; Student-féle t-próba).

18. ábra Insulin és leptin plazma koncentrációi. CO -  kontroll, IL-1 -  interleukin-1. * p <  0.05
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4.4.3 Metabolitok plazmaszintje

Az OBF-be juttatott IL-lp mikroinjekció nyomán bekövetkező plazma 

metabolitkoncentráció változásokat a 19. ábra tünteti fel. A három vizsgált metabolit 

közül kettő esetében szignifikáns különbség volt megfigyelhető. Míg a plazma össz- 

koleszterin szintjében nem volt jelentős eltérés az IL-1 és CO csoport között, addig a 

triglyceridek esetében szignifikáns csökkenést, a húgysav tekintetében viszont 

szignifikáns növekedést találtunk a citokin kezelt állatokban kontroll társaik 

plazmaértékeihez viszonyítva (Össz-koleszterin, IL-1 vs CO, N.S.; Triglyceridek, IL-1 

vs CO, p < 0.05; Húgysav, IL-1 vs CO, p < 0.001; Student-féle r-próba).

KOLESZTERIN

19. ábra Metabolitok plazmaszintjei. CO -  kontroll, IL-1 -  interleukin-1. * p <  0.05, # p <  0.001
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4.5 Szövettan

A szövettani vizsgálatok tanúsága szerint műtéti, mikro injekciós illetve 

elektrofiziológiai beavatkozásaink döntő többségükben a kívánt célterületen, a 

prefrontalis kéreg ventralis-lateralis területén (a fissura rhinalistól dorsálisan és 

medialisan) lokalizálódtak.

Az orbitofrontalis kérgi régión túlérő vagy enormisan nagy területre kiterjedő 

mikro injekciós beadási hely, az extenzív szövetroncsolódás miatt 11 patkány 

eredményeit nem tudtuk figyelembe venni a magatartási vizsgálatok leleteinek 

értékelésekor.

Mikroelektrofiziológiai kísérleteinkben a célterületen kívül azonosított elvezetési 

pontok miatt 3-3 majom és patkány adatait kellett kizárnunk az adatelemzésből.
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5. Megbeszélés

Eredményeink kétségbevonhatatlanul bebizonyították, hogy az orbitofrontalis 

kéregben IL-ip érzékeny neuronok léteznek. Bár citokin érzékeny idegsejtek jelenlétét 

leírtak már a hypothalamus területén (Hori, Shibata és mtsai, 1988; Plata-Salaman, 

Oomura és mtsai, 1988), eredményeink a szakirodalomban az elsők, melyek, az 

emberhez filogenetikailag igen közeli főemlős fajban is, az IL-lp közvetlen neuronális 

hatását igazolják a neocortex szintjén.
A disszertáció alapját képező magatartási-metabolikus kísérletsorozatunkban, 

mélyreható és sokrétű homeosztatikus változások bizonyítékaként, a táplálékfelvétel 

csökkenését, a testhőmérséklet kifejezett emelkedését és sajátos metabolikus 

eltéréseket figyeltünk meg az IL-lp kétoldali orbitofrontalis kérgi mikroinjekcióját 

követően. A citokin intraperitonealis illetve icv adminisztrációja nyomán táplálkozási, 

termoregulációs és metabolikus zavarokról korábban is beszámoltak már, az IL-ip 

közvetlen ventrolateralis prefrontalis kérgi mikroinjekciójának hatására bekövetkező, a 

homeosztázis centrális szabályozását érintő alapvető változásokra vonatkozóan azonban 

adatok mindeddig nem álltak rendelkezésünkre. A szakirodalomban elfogadottnál 

szigorúbb elvárásoknak is megfelelő, körültekintően megtervezett kísérleti protokoll, az 

alacsony dózisok és a kellően kontrollált mikroinjekciós technika biztosítékul szolgáltak 

a mellékhatások elkerülésére illetve megelőzésére a kísérletsorozat egésze során. Az 

orbitofrontalis kérgi citokin mikroinjekció hatásainak a regulációt alapvetően 

befolyásoló erejét támasztja alá az a tény, hogy a táplálékfelvétel csökkenés a 

kezeléseket és méréseket megelőző, 24 órás táplálékmegvonás ellenére is megfigyelhető 

volt. Mindazonáltal, az IL-lp OBF-be történt mikroinjekciója „csak” átmeneti 

anorexigen hatással bírt, mely arra utal, hogy a citokin mechanizmusok egy erősen és 

sokrétűen kontrollált szabályozó kör integráns elemeiként működnek.

5.1 IL-1B mechanizmusok az OBF-ben

A citokinek mediálta szabályozó mechanizmusok megléte régóta ismert mind a 

periférián, mind a KIR-ben (Plata-Salaman, 1989; Plata-Salaman, 1991; Dinarello, 

1996; Licinio és Frost, 2000). Az IL-ip receptor széleskörű intracerebralis eloszlása és a 

- többek között orbitofrontalis kérgi - neuronok sejttestén is igazolt lokalizációja
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(Farrar, Kilián és mtsai, 1987; Katsuura, Gottschall és mtsai, 1988; Bandtlow, Meyer és 

mtsai, 1990; Ban, Miion és mtsai, 1991; Yabuuchi, Minami és mtsai, 1994; Ericsson, 

Liu és mtsai, 1995) alapján felmerül, hogy az IL-1 p közvetlenebbül érintett az agyi 

működésekben, mint korábban gondoltuk. Az OBF-et illetően külön hangsúlyt kapnak 

azon újabb vizsgálati leletek, melyek szerint perifériás (i.p.) lipopoliszacharid kezelés az 

IL-1 p rendszer (ligand, receptor, receptor accessoricus protein, receptor antagonista) 

összes komponensének fokozott prefrontalis kérgi indukciójához vezet (Turrin, Gayle és 

mtsai, 2001). Fiziológiás körülmények között, intakt állatokat vizsgálva, az I-es típusú 

IL-lp receptor mRNS szintje a frontalis kéreg esetében volt a legmagasabb mind hím, 

mind nőstény patkányban (Gayle, Ilyin és mtsai, 1997). A fentieken túl a PFC-ben 

karakterisztikus napszaki különbséget figyeltek meg az IL-lp mRNS szintjében 

(Cearley, Churchill és mtsai, 2003). A prefrontalis kérgi citokin mechanizmusok 

általános regulációs jelentőségét igazolandó azt is kimutatták, hogy szisztémás vagy 

lokális, prefrontalis kérgi IL-lp adminisztráció alapvetően befolyásolja az előagyi 

catecholamin neurotranszmissziót (Zalcman, Green-Johnson és mtsai, 1994; Merali, 

Lacosta és mtsai, 1997; Kamikawa, Hori és mtsai, 1998), míg egy igen újkeletű klinikai 

tanulmányban a PFC IL-lp receptor antagonista expressziójának csökkenéséről 

számoltak be schizophren betegeknél (Toyooka, Watanabe és mtsai, 2003).

Mindezen adatok tükrében különösen fontosak legújabb mikroelektrofiziológiai 

eredményeink, melyek a rágcsáló és főemlős orbitofrontalis kérgében IL-ip-ra 

specifikus válaszkészséget mutató neuronok jelenlétét igazolták. Az OBF-ről a 

sensoromotoros integráció, percepció, motiváció s a tanulás szabályozásában betöltött 

szerepén túlmenően jól ismert, hogy a testtömeg, táplálék- és folyadékfelvétel és az 

anyagcsere szabályozásában is fontos szerepet tölt be (Kolb és Nonneman, 1975; Kolb, 

Whishaw és mtsai, 1977; Kolb, 1984).

így, a fenti adatokra alapozva, ésszerűnek tűnik a felvetés, miszerint az IL-lp 

mediálta orbitofrontalis kérgi mechanizmusok fontos szerepet játszhatnak a 

homeosztázis központi szabályozásában.

5.2 Táp- és vízfelvétel

Az OBF-ről tehát már korábban kimutatták, hogy részt vesz a táplálék- és 

folyadékfelvétel központi szabályozásában (Kolb és Nonneman, 1975; Kolb, Whishaw
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és mtsai, 1977; Kolb, 1984). Ezen funkciói egyrészt közvetlenül a PFC ventrolateralis 

részére lokalizálódó működéseken, másrészt a táplálkozás központi szabályozásában 

közvetlenül involvált agyi régiókkal való reciprok kölcsönkapcsolatain keresztül 

valósulnak meg (Oomura, 1980; Ono, Oomura és mtsai, 1981; Mesulam és Mufson, 

1982; Takagi, 1986; Oades és Halliday, 1987; Oomura, 1987; Karádi, Oomura és mtsai, 

1990; Karádi, Faludi és mtsai, 1995a; Rempel-Clower és Barbas, 1998; Price, 1999).

Pozitron emissziós tomográffal (PÉT) végzett humán vizsgálatok a vlPFC 

regionális vérátáramlás növekedését - mely a fokozott neuronális aktiváció jelzője - 

írták le éhezés (36 órás táplálékmegvonás) hatására, míg a táplálkozást követő plazma 

insulin koncentráció emelkedés ellenkező irányba befolyásolta, csökkentette az 

orbitofrontális kéreg vérátáramlását (Tataranni, Gautier és mtsai, 1999). Az éheztetett 

állapotban végzett íz-ingerlés szintén fokozta a vlPFC vérátfolyását (Gautier, Chen és 

mtsai, 1999). Különbségeket találtak a prefrontalis kéreg éheztetésre illetve szatiációra 

bekövetkező regionális perfúziós változásában a nemek (nő -  férfi) (Del Parigi, Chen és 

mtsai, 2002) illetve a testtömeg (kövér vs. sovány emberek) (Gautier, Chen és mtsai, 

2000) vonatkozásában is. E tények alátámasztani látszanak azt a korábbi megállapítást, 

mely szerint az éhség és jóllakottság során bekövetkező, nemtől és testtömegtől függő 

kognitív és emocionális folyamatok központi szabályozásában a prefrontális kéreg 

illetve az OBF fontos szerepet tölt be.

A primer citokin IL-lp, túlmenően sokrétű, így a sejt differenciációra gyakorolt, 

somnolentiát és lázat kiváltó, illetve neuromodulátor-neuroendokrin hatásain, a 

táplálékfelvétel és az étvágy mérséklődését váltja ki, testtömeggyarapodás csökkenést, 

sőt, akár testtömegvesztést idéz elő (McCarthy, Kluger és mtsai, 1985; Hellerstein, 

Meydani és mtsai, 1989; Mrosovsky, Molony és mtsai, 1989; Plata-Salaman, 1989; 

Dinarello, 1996; Montkowski, Landgraf és mtsai, 1997). Ezen anorexigen táplálkozási 

változások mind perifériás, mind pedig icv illetve intrahypothalamicus alkalmazását 

követően megfigyelhetők (McCarthy, Kluger és mtsai, 1986; Plata-Salaman, Oomura és 

mtsai, 1988; Chance és Fischer, 1991; Shimizu, Uehara és mtsai, 1991; Kent, Rodriguez 

és mtsai, 1994; Ilyin, Sonti és mtsai, 1996; Gayle, Ilyin és mtsai, 1997). A citokin-szint 

emelkedését kiváltó muramii peptid vagy Valódi' endotoxin (LPS) i.p. alkalmazásakor 

csökkenést tapasztaltak a táplálkozások számában patkányban, az egyszeri étkezések 

során felvett táplálék mennyiségének változása nélkül (Langhans, Harlacher és mtsai, 

1989a). I.v. beadott alacsony dózisú endotoxin csökkentette a táplálék-, ugyanakkor 

növelte a folyadékfelvételt patkányban (Evered, McHale és mtsai, 1989). Alacsony
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dózisú (1-13 ng/patkány) IL-lp icv adminisztrációját követően ugyancsak csökkenést 

tapasztaltak a táplálékfelvételben. Ez az anorexigen hatás dózisfüggő, reverzibilis és 

specifikus volt az éjszakai periódusra (Plata-Salaman, Oomura és mtsai, 1988). 

Magyarázatul szolgálhat, hogy az icv adott rhIL-l(3 a LHA-ba (éhségközpont) jutva 

csökkenti az ott található GS sejtek igen nagy hányadának (86 %) aktivitását (Plata- 

Salaman, Oomura és mtsai, 1988). A ventromedialis hypothalamus magban (VMH, 

jóllakottság központ) azt figyelték meg, hogy az itt található, az össze neuron mintegy 

harmadát kitevő GR sejtek tüzelése a pimer citokin hatására fokozódott (Kuriyama, Hori 

és mtsai, 1990). Mivel ezen chemosensitiv idegsejteknek szerepe alapvető az éhségérzet 

illetve a jóllakottság kialakulásában, az IL-lp anorexigen hatása közvetlennek és 

specifikusnak tekinthető a KIR-ben.

Említett ismereteinken túl mindeddig nem álltak rendelkezésünkre kísérleti adatok 

az IL-lp közvetlen neocorticalis, táplálkozási magatartás szabályozásában betöltött 

szerepéről. Jelen kísérletsorozatunk eredményei az elsők, melyek igazolják az OBF-be 

juttatott bilaterális IL-lp mikro injekciók rövid-távú táplálékfelvételt csökkentő hatását. 

Az orbitofrontalis kérgi citokin mediálta regulációs folyamat erejét különösen 

hangsúlyozza az a tény, hogy a táplálékfelvétel csökkenés az előzetes 24 órás 

táplálékmegvonás ellenére megfigyelhető volt. E hatás mindamellett átmenetinek 

bizonyult, minthogy a hosszútávú éjszakai és az egész napot felölelő teljes 24 órás 

táplálékfelvétel nem különbözött a citokin kezelt és a kontroll patkányokban. A 

látszólag ellentmondó leletek hátterében korai dinamikus - átmeneti - szatiációs 

szignálokat feltételez több tanulmány is (Cornell és Schwartz, 1989; Lang és Dobrescu, 

1989; Chance és Fischer, 1991), az éhségérzet számos lehetséges mechanizmus révén 

bekövetkező átmeneti gátlódása azonban szintén nem zárható ki.

A tünetek specificitását jelen tanulmányunkban aláhúzza az a tény, hogy a 

táplálékfelvétellel szemben a folyadékfelvételben nem tapasztaltunk szignifikáns 

változást az IL-ip kezelt és kontroll csoportok között. Saját megfigyeléseink és a 

citokint icv alkalmazó kísérletek (Plata-Salaman, Oomura és mtsai, 1988; Gayle, Ilyin 

és mtsai, 1997) hasonló eredményei alapján eltérő celluláris mechanizmusokat 

feltételezünk e két magatartási entitás szabályozásában (Sonti, Flynn és mtsai, 1997).

A táplálkozásban oly fontos szerepet játszó ízlelés, mint a táplálék 

elfogyaszthatósága, nutritív értéke és hedonikus jelentősége egyidejű megítélésének 

legfontosabb exogén chemosensoros folyamata, szorosan kötődik a másodlagos íz

kéregként is funkcionáló OBF-hez (Rolls, 1996; Rolls, 1997). Jelen kísérletsorozatunk
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leletei a szakirodalomban elsőként igazolják íz-válaszkészséget mutató citokin érzékeny 

neuronok orbitofrontális kérgi jelenlétét. Munkacsoportunk több vizsgálata szerint az 

orbitofrontalis kéreg íz-érzékeny neuronjai döntően az ún. GM idegsejtek között 

találhatók (Karádi, Hernádi és mtsai, 1996b; Karádi, Vaíjú és mtsai, 1997; Karádi, 

Egyed és mtsai, 1998; Karádi, Lukáts és mtsai, 2005b). Az íz-információkkal együtt 

szag-információk is konvergálnak az OBF számos íz-reaktív neuronján. Az ízek és a 

szagok mellett az OBF idegsejtjei számára ugyanakkor releváns inger a táplálék 

látványa és textúrája is (Rolls, Critchley és mtsai, 1999). Az íz-információk táplálkozási 

magatartásban történő megfelelő adaptív hasznosítása ugyancsak az orbitofrontális kérgi 

neuronhálózat épségét feltételezi. Korábbi kísérleteinkben a kondicionált íz-averziós 

tanulási képesség vagy a már megtanult viselkedés zavarát tapasztaltuk OBF léziót 

követően (Karádi, Hernádi és mtsai, 1996a).

A fentieket figyelembe véve különösen indokoltnak tűnik feltételezésünk, hogy a 

táplálkozási magatartás központi szabályozásának összetett folyamataiban az 

orbitofrontális kérgi IL-1J3 mechanizmusok igen mélyrehatóan érintettek.

5.3 Testhőmérséklet

A primer citokin IL-lp perifériás, i.p., és centrális, icv adminisztrációjának lázat 

indukáló volta ma már egyaránt jól ismert (Dao, Bell és mtsai, 1988; Dascombe, 

Rothwell és mtsai, 1989; Rothwell, 1989; Plata-Salaman, 1991; Luheshi és Rothwell, 

1996; Montkowski, Landgraf és mtsai, 1997). Ezeken túl azonban lokális, a 

hypothalamus több területén végzett mikroinjekcióinak hypertermiát kiváltó hatását is 

igazolták már (Hori, Shibata és mtsai, 1988; Chance és Fischer, 1991; Hori, Nakashima 

és mtsai, 1991; Fernandez-Alonso, Benamar és mtsai, 1996). Az IL-lp neocorticalis 

alkalmazását követő hasonló (rövid-távú) pyrogen szerepét mindeddig nem írták le, 

jelen kísérletsorozatunk tehát elsőként igazolja a patkány OBF-be mikroinjekcióval 

juttatott IL-lp jelentős magtemperatúra emelő hatását.

A testhőmérséklet változására tüzelési frekvenciájukat megváltoztató neuronokat 

korábban leírtak már a fent említett elülső hypothalamus területeken (Hori, Shibata és 

mtsai, 1988; Nakashima, Hori és mtsai, 1989; Vasilenko, Petruchuk és mtsai, 2000). Bár 

hasonló thermosensitiv idegsejtek neocorticalis jelenlétéről mindezideig nem 

rendelkeztünk adatokkal, jól ismert ugyanakkor, hogy az OBF-ben végzett elektromos

79



ingerlés vagy elektrolytikus lézió jellemző testhőmérséklet változást okoz mind 

főemlősökben, mind kutyákban (Neafsey, 1990).

Kísérletsorozatunkban, hasonlóan mások (Plata-Salaman, 1989) eredményeihez, a 

lázkeltő és anorexigen hatás párhuzamosan jelentkezett, azonban léteznek tanulmányok, 

melyek egyértelmű elkülönülést mutattak ki e két homeosztatikus entitás IL-lp mediálta 

mechanizmusaiban (McCarthy, Kluger és mtsai, 1986; Kent, Rodriguez és mtsai, 1994; 

Reyes és Sawchenko, 2002). Régóta tudjuk, hogy a citokin centrális pyrogen hatása 

megemelkedett metabolikus aktivitással és a barna zsírszövet fokozott 

metabolizmusával társul (Dascombe, Rothwell és mtsai, 1989). Az anorexiával együtt 

fellépő anyagcserefokozódás az élő szervezet energiaegyensúlyának negatív irányba 

való eltolódását vonja maga után, mely hosszú távon a test energia raktárainak 

kimerüléséhez vezethet. Itt kell felhívnunk a figyelmet arra a jól ismert klinikai 

tapasztalatra, hogy a cachexia kifejlődése gyakori kísérőjelensége a citokin- 

mechanizmusokat aktiváló krónikus fertőzéseknek és daganatos folyamatoknak.

5.4 Paracetamol IL-lfl kiváltotta táplálkozási és testhőmérsékleti változásokra 

gyakorolt befolyása

Adatok sokasága támasztja alá, hogy prosztaglandin mediálta folyamatok fontos 

szerepet játszanak az IL-lp homeosztatikus hatásaiban (Plata-Salaman, Oomura és 

mtsai, 1988; Hellerstein, Meydani és mtsai, 1989; Langhans, Harlacher és mtsai, 1989b; 

Uehara, Ishikawa és mtsai, 1989; Shimomura, Inukai és mtsai, 1992). Bár a vizsgálatok 

nagy része a ciklooxigenáz mechanizmusok általános szerepét feltételezi a hatások 

hátterében, a prosztaglandin szintézist blokkoló ibuprofen icv alkalmazásakor például 

kiderült, hogy megakadályozta ugyan a táplálékfelvétel csökkenését, nem befolyásolta 

viszont a citokin kiváltotta testhőmérséklet emelkedést (Shimizu, Uehara és mtsai, 

1991). Hasonlóképpen a prosztaglandin mechanizmusok specifikus jelentőségére utal, 

hogy az IL-1 anorexigen hatása az arachidonsav-kaszkádot alapvetően befolyásoló 

anyagokat (linolénsav, eikozapentaénsav, dokozahexaénsav) tartalmazó halolajjal 

kivédhető volt patkányokban (Hellerstein, Meydani és mtsai, 1989). Rágcsálókban és 

emberben egyaránt kimutatták, hogy a halolaj számos szövetben, így az agyban is 

csökkenti az IL-1 stimulálta PGE2 termelést (Endres, Ghorbani és mtsai, 1989; 

Hellerstein, Meydani és mtsai, 1989), a prostaglandin metabolizmust nem befolyásoló
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kukorica olajjal etetett patkányokban ugyanakkor nem csökkent az anorexigen hatás 

(Hellerstein, Meydani és mtsai, 1989).

A thermogenesis kapcsán meg kell említenünk, hogy CRF receptor antagonistával 

vagy neutralizáló antitesttel patkányban és egérben kivédhető volt az IL-lp, az IL-6 

illetve az IL-8 okozta pyrogenesis (Rothwell, 1991), ezzel szemben az IL-la és a TNF- 

a  indukálta lázat e kezelés egyáltalán nem gyengítette (Rothwell, 1990). E leletek két 

vagy több különböző útvonal lehetőségét vetették fel a citokinek indukálta aktív 

thermogenesisben. A CRF a thermogenesis útvonalában feltételezhetőleg a PG-ok utáni 

ponton hat. Ciklooxigenáz inhibitorokkal nem lehetett blokkolni a hatását, ugyanakkor 

CRF receptor antagonista PGF2ö-val való együttes injekciója, szemben a PGE2 -vel, 

kivédte a testhőmérséklet emelkedést (Rothwell, 1990; Rothwell és Hopkins, 1995). Ez 

alapján két útvonal mindenképpen valószínűsíthető, nevezetesen az egyik az IL-1 (3 és 

IL-6 stimulálta PGF2a és CRF szintézisen, a másik pedig az IL-la és TNF-a indukálta 

PGE2 termelődésen keresztül, függetlenül a CRF-től. Ezek mellett pl. a IL-8 által 

közvetlenül indukált CRF produkció és számos ez idáig részleteiben még fel nem tárt 

mechanizmus is feltételezhető (Luheshi és Rothwell, 1996).

Kísérletsorozatunkban, a korábban említett tanulmányokhoz hasonlóan, a COX 

gátló paracetamol i.p. injekciója egyaránt kivédte a citokin anorexigen és pyrogen 

hatását. A P és az IL-lp közvetlen orbitofrontális kérgi alkalmazása esetén ugyanakkor 

ezen megelőző (gátló) hatás egyik homeo sztatikus entitás esetén sem volt 

megfigyelhető. A kísérletünkben használt P-ról napjainkban igazolták, hogy a COX-1 és 

COX-2 enzimekre gyakorolt részleges gátló hatásán túl lényegében teljes mértékben, 

specifikusan blokkolja a COX-3 enzimet (Chandrasekharan, Dai és mtsai, 2002). Ezzel 

kapcsolatban különösen említésre méltó, hogy Lugarini és mtsai (Lugarini, Hrupka és 

mtsai, 2002) egy COX-2 specifikus blokkolóval sikeresen gátolták a bakteriális 

lipopoliszacharid alkalmazásával kiváltott anorexiát és hyperthermiát. Figyelembe véve, 

hogy a fentieken túl foszfolipáz A2 (Hori, Nakashima és mtsai, 1991) és lipoxigenáz 

mechanizmusok (Shimomura, Inukai és mtsai, 1992) szerepe is felvetődött ezen 

működésekben, megalapozottnak tűnik a feltételezés, hogy igen komplex, 

valószínűsíthetően hierarchikusan szerveződő citokin mediálta szabályozó folyamatok 

vesznek részt a táplálékfelvétel és az energiaforgalom fenntartásában.
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5.5 Metabolikus változások

Kísérleti eredményeink egyértelműen bizonyították, hogy az IL-1 p orbitofrontalis 

kérgi mikroinjekciója komplex metabolikus zavar kialakulásához vezet. Az akut 

stádiumban diabetes-szerű csökkent glukóz tolerancia mellett alacsony plazma insulin 

koncentrációt, továbbá csökkent plazma triglycerid, ugyanakkor emelkedett plazma 

húgysav szintet találtunk a citokin kezelt állatokban.

Ma már széles körben ismert, hogy a szisztémásán vagy centrálisán alkalmazott 

citokinek mélyreható változást okoznak a szénhidrát metabolizmusban (del Rey és 

Besedovsky, 1987; Cornell és Schwartz, 1989; Lang és Dobrescu, 1989). Az adatok 

mindazonáltal ellentmondóak, az eltérések iránya és pontos mechanizmusa még nem 

teljesen tisztázott. Kísérleti leletek tanúsítják, hogy IL-lp icv mikroinjekciója fokozza a 

glycogenolysist, mely az insulin szint csökkenése (a citokin magas dózisa) vagy 

emelkedése (a citokin alacsony dózisa) mellett végső soron hyperglykaemia 

kialakulásához vezet (Stith és Templer, 1994). IL-lp alkalmazását követően változatlan 

vagy csökkent plazma insulin szint melletti hypoglykaemiát szintén kimutattak már (del 

Rey és Besedovsky, 1987). A fenti és más kísérletek eredményei is igazolták a glucagon 

és a glycocorticoidok érintettségét ezen citokin aktiválta folyamatokban (del Rey és 

Besedovsky, 1987; Shimizu, Uehara és mtsai, 1992; Stith és Templer, 1994), melyek 

szabályozása, úgy tűnik - legalább részben - COX/-2/ és/vagy iNOS mediálta

mechanizmusokon keresztül valósul meg (Cornell és Schwartz, 1989; Shimizu, Uehara 

és mtsai, 1990; Ma, Landt és mtsai, 1997; Papaccio, Pedulla és mtsai, 2002; Tran, 

Gleason és mtsai, 2002).

Számos tanulmány mutatott rá a citokin és leptin moduláció szoros kapcsolatára a 

homeosztatikus szabályozó folyamatokban. LPS vagy IL-lp szisztémás alkalmazása 

önmagában képes volt kiváltani a leptin mRNS zsírszöveti szintjének növekedését és a 

keringő OB protein koncentrációjának emelkedését (Grunfeld, Zhao és mtsai, 1996; 

Faggioni, Fantuzzi és mtsai, 1998). Más vizsgálatokban leptin i.p. vagy icv 

adminisztrációja, annak anorexigen és hyperthermiát kiváltó hatásán túl, fokozta az 

intrahypothalamicus IL-lp szintet. Ezen hatások nem fejlődtek ki IL-lp receptor knock 

out egérben illetve kivédhetőek voltak IL-ip Ra centrális alkalmazásával (Luheshi, 

Gardner és mtsai, 1999). Bár kísérletsorozatunkban nem találtunk változást a leptin 

plazma koncentrációjában, fontos megjegyeznünk, hogy leptin perifériás alkalmazását 

követően IL-lp transzkripció fokozódást figyeltek meg számos agyi régióban, többek
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között kérgi területeken is (Hosoi, Okuma és mtsai, 2002). E leletek és saját 

eredményeink funkcionális jelentőségét erősíti az a tény, hogy az insulin, a leptin, sőt, a 

triglyceridek szintje is alacsonyabb volt IL-lp Ra deficiens egerekben, mint egészséges 

társaikban (Matsuki, Horai és mtsai, 2003). Mindezeken túlmenően klinikai 

vizsgálatokban az IL-lp Ra szekretált típusának extrém magas plazma koncentrációját 

figyelték meg hyperleptinaemias, insulin rezisztens, elhízott betegek vérében (Meier, 

Bobbioni és mtsai, 2002).

Zsíranyagcserezavart, dyslipidaemiát saját kísérleteinkben is megfigyeltünk az IL- 

lp orbito frontalis kérgi mikroinjekcióját követően. A triglyceridek plazma 

koncentrációja a citokin kezelt patkányok esetében a kontroliokénál szignifikánsan 

alacsonyabb volt. Ezen eredményeink összhangban vannak azon korábbi adatokkal, 

melyek csökkent triglycerid szintet igazoltak nagy mennyiségű IL-lp szignál hatására 

STZ kiváltotta diabeteses illetve IL-1 Ra deficiens egérben (Matsuki, Horai és mtsai, 

2003).

Technikai okok miatt a fentiek mellett csak összkoleszterin-szint mérések 

végzésére volt lehetőségünk, s így a feltételezhetően karakterisztikus, az egyes 

lipoprotein frakciókat (különös tekintettel az LDL-re) érintő eltérések rejtve maradtak.

Metabolikus vizsgálataink egy másik fontos eredménye az IL-lp orbitofrontalis 

kérgi mikroinjekciójának hatására bekövetkező plazma húgysav koncentráció emelkedés 

volt. A citokinekről bebizonyosodott, hogy a struktúrfehérjék redisztribúcióját (és 

degradációját) váltják ki (Fong, Moldawer és mtsai, 1989). Ezen folyamatok 

hyperurikaemiát okozhatnak, mely, elegendő hosszú ideig fennállva hypertonia 

kialakulásához vezethet (Mazzali, Hughes és mtsai, 2001).

Jelen és a szakirodalmi adatokkal összevetett korábbi megállapításaink mind 

egyöntetűen arra utalnak, hogy az orbitofrontalis kéreg IL-lp mechanizmusai az 

alapvető életműködéseket szolgáló táplálékfelvételi, hőháztartási és metabolikus 

folyamatok több szabályozási szintjén is meghatározó szerepet játszanak a 

homeosztatikus egyensúly biztosításában.
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5.6 Neuronális háttér

Az eddigiek alapján nyilvánvaló, hogy a citokinek perifériásán vagy icv 

alkalmazva számos regulációs folyamatot indukálnak. Az IL-lp agyszövetbe juttatása - 

a preopticus areába, a paraventricularis magba vagy a ventromedialis hypothalamus 

magba - a homeosztatikus kontroll speciális lokális mechanizmusaira világított rá 

(Morimoto, Watanabe és mtsai, 1988; Chance és Fischer, 1991; Kent, Rodriguez és 

mtsai, 1994; Avitsur, Pollak és mtsai, 1997). Jelen tanulmányunk, elsőként a 

szakirodalomban, bizonyítékokkal szolgál arra nézve, hogy e primer citokin közvetlen 

neocorticalis alkalmazása sokrétű homeo sztatikus eltéréseket eredményez: az IL-lp 

orbitofrontalis kérgi mikroinjekcióját követően a táplálékfelvétel csökkenését, a 

testhőmérséklet emelkedését és metabolikus eltéréseket tapasztaltunk.

Mi lehet a közös neurális alapja ezen a KIR számos struktúrájában is kiváltható 

homeo sztatikus változásoknak? Citokinekre válaszkészséget mutató idegsejteket már 

több hypothalamus területen sikerült elvezetni (Hori, Shibata és mtsai, 1988; Plata- 

Salaman, Oomura és mtsai, 1988), s kísérleteink eredményei bizonyítékot szolgáltattak 

IL-lp érzékeny neuronok jelenlétére az orbitofrontális kéregben is (Lukáts, Egyed és 

mtsai, 2005a). Mindezen diencephalis és neocorticalis citokin érzékeny idegsejtek 

jelentős hányadáról bebizonyosodott, hogy D-glukózra ugyancsak megváltoztatja 

tüzelését.

Több előagyi struktúra esetében is jól ismertek az IL-lp mikroinjekciójának 

komplex homeosztatikus hatásai (Plata-Salaman, 1991). Hasonló következményei 

voltak saját magatartási és metabolikus vizsgálatainkban az IL-ip orbitofrontalis kérgi 

mikroinjekciójának (Karádi, Egyed és mtsai, 2000; Lukáts, Egyed és mtsai, 2005b).

Mindamellet, hogy az e változásokat létrehozó citokin „támadáspontjaként” 

azonosított neuronok nagyrészének glukóz monitorozó voltára fény derült, még mindig 

keveset tudunk az IL-ip érzékeny idegsejtek egyéb neurokémiai sajátosságairól. Jelen 

vizsgálatainkban az orbitofrontalis kérgi citokin szenzitív neuronok sokrétű 

neurotranszmitter érzékenységét sikerült igazolnunk. Egy újabb tanulmány citokin 

triggerelte specifikus Fos indukciót mutatott ki POMC-t és NPY-t expresszáló 

neuronokbán a nucleus arcuatusban (Reyes és Sawchenko, 2002). Ezen megfigyelés 

ugyancsak összhangban állhat a fenti meggondolásokkal, mivel a hypothalamus GM
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neuronjairól kimutatták, hogy azok lokális neuropeptid mechanizmusokban is mélyen 

érintettek (Schuit, Huypens és mtsai, 2001).

Az orbitofrontalis kéreg IL-1 (3 médiába, adaptív válaszai valószínűsíthetően tehát 

ezen chemosensoros idegsejtek összetett, hierarchikusan szerveződő hálózata (Oomura 

és Yoshimatsu, 1984; Karádi, Lukáts és mtsai, 2004), az ún. GMSH (ld. A Függelék III. 

ábráját) elemein keresztül - endogén humoralis-visceralis jelek és exogen sensoros, 

percepciós, valamint motivációs információk integrálása révén - alapvető szerepet 

játszanak a szervezet homeosztázisának fenntartásában.
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IV. Általános következtetések; új irányok

Eredményeink tanúsága szerint az OBF-be juttatott IL-1(3 mikroinjekció 

eltéréseket okozott az állatok táplálékfelvételi magatartásában, teshőmérséklet 

szabályozásában, továbbá a szénhidrát- és zsíranyagcsere komplex zavarihoz vezetett. 

Ezen leleteink és mikroelektrofiziológiai megfigyeléseink arra engednek következtetni, 

hogy az OBF specifikus idegelemei - az IL-l|3-érzékeny GM neuronok - alapvető 

módon érintettek e szabályozó működésekben. Az orbitofrontalis kéreg a hierarchikusan 

felépülő, citokin mediálta folyamatokat involváló szabályozó rendszernek természetesen 

csak egy adott, de igen fontos integratív szintjét képviseli, úgy tűnik azonban, hogy e 

neocorticalis struktúra diszfunkciója gyakorlatilag a teljes homeosztázis egyensúlyának 

felborulásához vezet.

A modem társadalmakban - hazánkban is - a riasztó morbiditási és mortalitási 

statisztikák nyomán számos táplálkozási és anyagcsere betegség, illetve sajnálatos 

módon a különféle gyulladásos vagy éppen daganatos megbetegedések népegészségügyi 

jelentősége egyre jobban felértékelődik. így a kóros elhízás vagy éppen soványság, a 

diabetes mellitus, a metabolikus szindróma, különböző szív- és érrendszeri 

megbetegedések, tumoros elváltozások, különböző ún. autoimmun hátterű betegségek, 

stb., a mindennapi orvosi gyakorlat számára is növekvő jelentőségűek. Kezelésükben 

ma még nem tapasztalható átütő siker. Ennek egyik oka lehet a sok esetben egyoldalú, 

csak a perifériás eltéréseket figyelembe vevő szemléletmód. Kutatási eredményeink 

alapvető következtetése e tekintetben éppen az, hogy a fent említett kórfolyamatok 

hátterében - elsődleges vagy éppen következményes okként - központi idegrendszeri 

eltérés is állhat, melyben az OBF működési zavarai alapvető szerepet játszanak.

Mindezek alapján reméljük, hogy a homeosztatikus folyamatok szabályozásában 

résztvevő idegrendszeri struktúrák - így az OBF - további széleskörű, főképp 

funkcionális vizsgálata áttörő, szemléletet változtató új eredményeket hozhat, 

melyeknek bizonyosan lesznek terápiás konzekvenciái a fent említett betegségek 

tekintetében is.
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Tároló oszcilloszkóp Mikroprocesszor vezérelt Az adatgyűjtést és a feldolgozást
A/D konverter irányító számítógép
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