
 

 

 

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola 

 

A hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid ontogenetikus 

hatása a patkány retina posztnatális fejlődésének középső 

szakaszában 

PhD értekezés 

 

 

Nyisztor Zsolt 

 

 

Témavezető:  

Dr. Dénes Viktória  

habilitált egyetemi docens 

 

 

 

 

  ..............................................   ........................................... 
Témavezető aláírása    Iskolavezető aláírása 

 

 

PÉCS, 2018



Hálából feleségemnek, Petrának. 

  



 

„Az első korty a tudomány poharából ateistává tesz, de a pohár alján ott vár Isten!” 

Werner Heisenberg 

 



i 
 

Tartalomjegyzék 

1. BEVEZETÉS .................................................................................................................................... 1 

1.1. A RETINA SZÖVETTANI SZERKEZETE .................................................................................................. 1 

1.2. A RETINA FEJLŐDÉSE .................................................................................................................... 2 

1.3. AZ EMLŐS RETINA FEJLŐDÉSÉT SZABÁLYOZÓ NEUROPEPTIDEK ................................................................. 6 

1.3.1. A HIPOFÍZIS ADENILÁT-CIKLÁZ AKTIVÁLÓ POLIPEPTID (PACAP) ............................................................ 7 

1.3.2. PACAP RECEPTOROK TÍPUSAI ÉS SZEREPÜK A RETINA FEJLŐDÉSÉBEN ..................................................... 7 

1.3.3. A PACAP1-38 SZEREPE AZ APOPTÓZIS SZABÁLYOZÁSÁBAN .............................................................. 10 

1.3.4. A PACAP1-38 NEUROPROTEKTÍV HATÁSA A RETINÁBAN ................................................................. 14 

2. PROBLÉMAFELVETÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK....................................................................................... 16 

2.1. PROBLÉMAFELVETÉS .................................................................................................................. 16 

2.2. CÉLKITŰZÉSEK .......................................................................................................................... 17 

3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK .......................................................................................................... 18 

3.1. KÍSÉRLETI ÁLLATOK TARTÁSA ÉS KEZELÉSE ........................................................................................ 18 

3.2. FÉLVÉKONY METSZETEK KÉSZÍTÉSE ................................................................................................. 19 

3.3. MORFOMETRIAI VIZSGÁLATOK...................................................................................................... 19 

3.4. VIZSGÁLATOK KRIOSZTÁTOS METSZETEKEN ...................................................................................... 20 

3.4.1. KRIOSZTÁTOS METSZETEK KÉSZÍTÉSE ............................................................................................ 20 

3.4.2. IMMUNCITOKÉMIAI JELÖLÉSEK KRIOSZTÁTOS METSZETEKEN ............................................................... 20 

3.4.3. TUNEL TESZT VIZSGÁLATOK KRIOSZTÁTOS METSZETEKEN ................................................................. 22 

3.5. IMMUNCITOKÉMIA VIZSGÁLATOK TELJES PREPARÁTUMOKON ................................................................ 22 

3.6. WESTERN BLOT ANALÍZIS ............................................................................................................ 24 

3.7. CASPASE 3/7 AKTIVITÁS MÉRÉSE................................................................................................... 26 

4. EREDMÉNYEK ............................................................................................................................. 28 

4.1. A RETINA SZERKEZETÉNEK MORFOLÓGIAI VIZSGÁLATA PACAP1-38 KEZELÉST KÖVETŐEN ............................ 28 

4.1.1. A RETINA ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA PACAP1-38 KEZELÉST KÖVETŐEN .............................. 28 

4.1.2. A RETINA RÉTEGEINEK MORFOMETRIAI VIZSGÁLATA FÉLVÉKONY METSZETEKEN PACAP1-38 KEZELÉST 

KÖVETŐEN ........................................................................................................................... 30 

4.2. A GANGLION SEJTRÉTEG MORFOLÓGIAI VIZSGÁLATA PACAP1-38 KEZELÉST KÖVETŐEN .............................. 30 

4.2.1. A GANGLION SEJTEK ÁTMÉRŐJÉNEK VIZSGÁLATA ............................................................................. 31 

4.2.2. A GANGLION SEJTEK SZÁMÁNAK VIZSGÁLATA FÉLVÉKONY METSZETEKEN ............................................... 31 

4.2.3. A GANGLION SEJTEK SZÁMÁNAK VIZSGÁLATA TELJES PREPARÁTUMON .................................................. 33 

4.3. AZ APOPTÓZIS VIZSGÁLATA .......................................................................................................... 34 

4.3.1. APOPTOTIKUS SEJTEK KIMUTATÁSA TUNEL TESZTTEL PACAP1-38 KEZELÉST KÖVETŐEN ......................... 34 

4.3.2. CASPASE 3, CASPASE 7, CASPASE 9 FEHÉRJÉK KIMUTATÁSA WESTERN BLOT ANALÍZISSEL .......................... 36 



ii 
 

4.3.3. CASPASE ENZIMEK AKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA PACAP1-38 KEZELT RETINÁKBAN.................................. 36 

4.4. A PACAP1-38 PROLIFERÁCIÓRA KIFEJTETT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA ..................................................... 38 

4.4.1. A PCNA MENNYISÉGI VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA WESTERN BLOT ANALÍZISSEL PACAP1-38 KEZELÉS UTÁN 39 

4.5. A PACAP1-38 KEZELÉS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ INL SEJTRÉTEGBEN ................................................. 41 

4.5.1. CALBINDIN POZITÍV HORIZONTÁLIS SEJTEK VIZSGÁLATA PACAP1-38 KEZELT RETINÁKBAN ......................... 41 

4.5.2. A PACAP1-38 KEZELÉS HATÁSA CHX10/PKCΑ POZITÍV, BIPOLÁRIS SEJTEKRE ....................................... 42 

4.5.3. A GS IMMUNREAKTÍV MÜLLER GLIA SEJTEK VIZSGÁLATA PACAP1-38 KEZELT RETINÁKBAN ...................... 45 

5. EREDMÉNYEK MEGBESZÉLÉSE .................................................................................................... 47 

5.1. A PACAP1-38 PROLIFERATÍV HATÁSA A POSZTNATÁLIS RETINA FEJLŐDÉS KÖZÉPSŐ FÁZISÁBAN ..................... 49 

5.2. A PACAP1-38 APOPTÓZISRA KIFEJTETT HATÁSA A POSZTNATÁLIS RETINA FEJLŐDÉS KÖZÉPSŐ FÁZISÁBAN ........ 52 

5.3. A PACAP1-38 KEZELÉS HATÁSA A BIPOLÁRIS SEJTEK POPULÁCIÓJÁRA .................................................... 54 

5.4. A PACAP1-38 KEZELÉS HATÁSA A MÜLLER SEJTEK POPULÁCIÓJÁRA ...................................................... 56 

6. ÖSSZEFOGLALÁS - DISSZERTÁCIÓBAN KÖZÖLT  ÚJ EREDMÉNYEK ............................................... 58 

6.1. SUMMARY ............................................................................................................................... 60 

7. IRODALOMJEGYZÉK .................................................................................................................... 62 

8. ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE .............................................................................................. 79 

9. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE .............................................................................................................. 80 

10. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ........................................................................................................... 82 

11. SAJÁT KÖZLEMÉNYEK JEGYZÉKE ............................................................................................... 83 

 



1 
 

1. Bevezetés 

 

1.1. A retina szövettani szerkezete  

A szemgolyót alkotó szöveti rétegek közül a legbelső réteg a retina, vagy ideghártya. 

A retinában található speciális neuronok, a szembe érkező fényt, mint ingert felfogják, 

ingerületté alakítják és a látó idegen (nervus opticus), ill. ennek folytatásaként a látó pályán 

(tractus opticus) keresztül továbbítják a felsőbb idegi központokba. A szemgolyó hátsó 

kétharmadában a retina jellegzetes réteges felépítése már egyszerű fénymikroszkópos 

metszeten is jól látható. Ez előtt, a szemgolyó elülső harmadában egy hullámos vonal (ora 

serrata) előtt a fényérzékeny receptorok eltűnnek, s a rétegzettség megszűnik. Itt egy 

kétrétegű pigmenthám réteg alakul ki, melynek fényzáró szerepe van. Funkcionálisan 

megkülönböztetjük a retina centrális területét, mely a vakfolttól, mint középponttól, az ora 

serrataig terjedő terület középső harmada, míg a külső kétharmad jelenti a perifériás retina 

területét. A felnőtt retina sejtjei három fő csoportba szerveződnek, melyeket plexiform, vagy 

szinaptikus rétegek választanak el (Wallace, 2011). Az egyes rétegek és a bennük található 

sejtek típusai az alábbiakban kerülnek felsorolásra (1. ábra). Dolgozatom további részében 

az egyes retinarétegek jelölésére az angol elnevezések rövidítéseit fogom használni. A 

klasszikus anatómia 10 réteget különít el a retinában, melyek az érhártya felől az üvegtest 

felé haladva a következőek: 

1. Pigmenthámsejtek rétege (retinal pigment epithelium, RPE) 

2. Fotoreceptor szegmens külső rétege (outer photoreceptor segments OS) 

3. Külső határhártya (external limiting membrane, ELM): Müller sejtek tight junction-

jei alkotják a belső szegmensekkel. 

4. Külső magvas réteg (outer nuclear layer, ONL): a csapok és pálcikák sejttestjei 

alkotják. 

5. Külső rostos réteg (outer plexiform layer, OPL): ebben a rétegben találhatóak a 

receptorsejtek horizontális- és bipoláris sejtekkel kialakított szinapszisai. 

6. Belső szemcsés réteg (inner nuclear layer, INL): itt a különböző interneuronok, a 

Müller féle gliasejtek, a bipoláris sejtek, és az amakrin sejtek sejttestjei 

helyezkednek el. 

7. Belső rostos réteg (inner plexiform layer, IPL): itt a ganglion sejtek szinapszisai 

találhatóak, melyek a különböző bipoláris-, továbbá amakrin sejtekkel alakítanak 

ki kapcsolatot. 
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8. Ganglion sejtek rétege (ganglion cell layer, GCL): amit a ganglion sejtek sejttestjei 

alkotnak. 

9. Látóidegrostok rétege (nerve fiber layer, NFL): itt futnak a ganglion sejtek 

nyúlványai. 

10. Belső határhártya (inner limiting membrane, ILM): a Müller sejtek talpait alkotják. 

A retina keresztmetszetét vizsgálva elkülönítjük a belső retinát, mely az INL rétegtől 

az ILM rétegéig terjedő területet jelenti, míg a külső retina alatt az OPL az RPE közötti retina 

rétegeket értjük. 

 

1. ábra: A retina szerkezete és rétegei 

B – bipoláris sejt, C – csap fotoreceptor sejt, G – ganglion sejt, H – horizontális sejt, L- lencse,  

M – Müller sejt, R – pálcika fotoreceptor sejt, S – sárgafolt, V – vakfolt, (Wallace, 2011). 

 

1.2. A retina fejlődése  

Az ideghártya előbb ismertetett szerkezete és a 7 sejttípus több, időben átfedő, 

komplex folyamat eredményeként alakul ki. A fejlődő retinában a kezdetben megjelenő 

neuroblaszt réteg progenitor sejtjei a ventrikuláris zónában intenzív osztódáson mennek 

keresztül. A keletkező, posztmitotikus leánysejtek ebből az osztódó rétegből vándorolnak a 

belső rétegek felé (Cook és Chalupa, 2000; Reese és Galli-Resta, 2002). Az osztódást 

befejezett sejtek a saját helyükre vándorolnak (Bähr, 2000), a differenciálódó sejtekben 

megindul az arborizáció és a szinaptogenezis, miközben két hullámban, apoptózis útján 

alakul ki a megfelelő sejtszám (Perry és mtsai., 1983; Webster és Rowe, 1991; Galli-Resta 

és Ensini, 1996; Pequignot és mtsai., 2003). Rágcsálók retinájában már jóval a születés előtt, 
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az E12 napon lehet ganglion sejteket azonosítani, a születéskor pedig három réteg, a GCL, 

az IPL és a fölötte lévő, még el nem köteleződött sejteket tartalmazó neuroblaszt réteg 

figyelhető meg. A születést követő, azaz posztnatális 5. napon (P5) már megjelenik az ONL 

és az OPL, de még egy vékony neuroblaszt réteg is megfigyelhető, ami a P10 napra teljesen 

eltűnik. Ezen a P10 napon a retina szerkezet már hasonlít a felnőtt retináéra, a végső struktúra 

azonban csak a 21. napra alakul ki (2. ábra), (Wong, 1993; Fletcher és Kalloniatis, 1997; 

Sassoè-Pognetto és Wassle, 1997; Rapaport és mtsai., 2004; Wallace, 2011). 

 

 

Az emlős retina normális fejlődéséhez a genetikai és epigenetikai faktorok harmonikus 

kontrollja szükséges. Ezek együttes működése hozza létre azt az egészséges szerkezeti 

felépítést, mely a későbbiekben a vizuális információk feldolgozására képes. Az egyes 

sejttípusok a megfelelő számban és időben alakulnak ki, az adott rétegekbe vándorolnak, 

szinaptizálnak, és elnyerik funkcionális jellegzetességeiket (Garey, 1984; Nishimura és 

Rakic, 1987). A sejtek érési folyamataihoz, melyek során jellegzetes morfológiájuk, ill. 

neurokémiai sajátságaik kialakulnak, egy hosszabb időperiódus szükséges, mely egészen a 

2. ábra: Az emlős retina sejttípusok kialakulásának időbeli sorrendje, a retinális  

sejtsors transzkripciós faktorok általi fejlődésének szabályozása (Wallace, 2011). 
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szem kinyílásáig tart (Ferriero és Sagar, 1987; 1989; Zhang és mtsai., 1990; Zhang és Yeh, 

1991; Casini és mtsai., 1994; 1997; 1998). Persze vannak olyan jellemzők is, melyek 

kialakulása csak jóval későbbi fejlődési szakaszra tehető (nyúlban pl. a dopaminerg amakrin 

sejtek és a pálcika bipoláris sejtek csak jóval a szem kinyílása után nyerik el végső 

szerkezetüket). Nyúl retinában, az IPL-ben prenatálisan csak kevés szinaptikus kapcsolat 

figyelhető meg, és a születés utáni első hétben is csak kismértékű szinaptikus sűrűség 

jellemző, ám a P9-P11 nap közt igen erős növekedés tapasztalható, amely már megközelíti 

a P20 körüli felnőtt retina szinaptikus sűrűségét (McArdle és mtsai., 1977). Az IPL-ben 

tapasztalható gyors szinaptikus növekedés egybeesik a szem kinyílásának idejével, azaz a 

születés utáni 10. nappal. Funkcionálisan a 10. napra a ganglion sejtek már fényre 

aktiválódnak, a 20. napra pedig, már a saját receptor mezejük is kialakul. Patkányban a 

fentiekhez hasonlóan az IPL szinaptikus sűrűsége a 12. napra éri el a csúcsát, míg a szem a 

15. napon nyílik ki. Az első 10 napban a ganglion sejtek pusztulása jellemző, a szem 

kinyílása előtt pedig az IPL-ben ezen ganglion sejtek dendritjeinek folyamatos 

újrarendeződése figyelhető meg (Yamasaki és Ramoa, 1993). 

Az apoptózis, a programozott sejthalál erősen szabályozott és evolúciósan konzervált 

programja kulcsfontosságú szerepet játszik a nemkívánatos sejtek eltávolításában annak 

érdekében, hogy a hisztogenezis során megfelelő sejtszám alakuljon ki. A normál fejlődés 

mellett a szabályozatlan és túlzott apoptózis azonban hozzájárul a neurodegeneratív 

betegségek kialakulásához, így az apoptotikus folyamatok vizsgálata a neurotoxicitási 

kutatások középpontjában áll (Endres és mtsai., 1998; Daemen és mtsai., 1999). Az 

apoptózis mechanizmusának irányításában pro-apoptotikus, és anti-apoptotikus faktorok is 

részt vesznek, melyek aránya meghatározza a sejtek túlélését vagy halálát. A cisztein-

aszpartát-specifikus proteináz (caspase) család tagjai többszörös, keresztkötésű 

kaszkádrendszert hoznak létre, amely központi szerepet játszik mind az apoptotikus 

folyamat indításában, az iniciációban (caspase-2, -8, -9, -10, -11 és -12), mind annak 

lezajlásban (caspase-3, -6 és -7) (Nicholson, 1999; Mattson és Chan, 2003; Deniaud és 

mtsai., 2008). Háromféleképpen lehet apoptózist indukálni, míg a külső jelek a sejthalál 

szignálokat aktiválják, addig a belső jelek az apoptotikus kaszkádra hatnak a 

mitokondriumokon, vagy az endoplazmatikus retikulumon keresztül (Ashkenazi és Dixit, 

1999; Breckenridge és mtsai., 2003; Jeong és Seol, 2008). Akármelyik útvonal is érvényesül 

a caspase-3 a végrehajtó enzim, amelynek mindegyik útvonal alá van rendelve, és amely 

irányítja a sejthalál bomlási folyamatait a caspase-6 és 7-tel együtt (Slee és mtsai., 2001). A 

retina fejlődése során az apoptózis két jelentős hullámban valósul meg. Először a 
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neurogenezissel párhuzamosan a korai prenatális fázisban, majd a születés után a 

szinaptogenezis időszakában (Bähr, 2000). A ganglion sejtek számában bekövetkező 

veszteség hátterében álló programozott sejthalál a születés utáni első héten következik be a 

patkány, valamint az egér retina fejlődése során (Cunningham és mtsai., 1981; Perry és 

mtsai., 1983; Young, 1984). Ennek következtében az újszülött patkányok többrétegű GCL-

ben drámai mértékű csökkenés következik be a P8 napra, és a P14 napra egy sejtrétegűvé 

alakul a GCL szerkezete (Vrolyk és mtsai., 2018). 

Az IPL-ben jellemző szinaptikus specializációk már a születés utáni első héten 

megfigyelhetőek, a szinaptikus vezikuláris proteinek pedig már a születést követő második 

napon megjelennek. Mindez arra utal, hogy a neurotranszmitterek már a születés utáni 

nagyon korai időben kibocsátódnak és aktiválódnak szinaptikus, vagy parakrin módon. A 

retina fejlődése során a horizontális szinaptikus kapcsolatrendszer a vertikális kapcsolatok 

előtt kifejlődnek (Sarthy és Bacon, 1985; Dhingra és mtsai., 1997). Születéskor a 

fotoreceptorok külső szegmensei még éretlenek, és 10-15 nap kell ahhoz, hogy a 

fototranszduktív kaszkád alkalmas legyen a fényre való válaszadásra. A fotoreceptor érése 

erősen befolyásolja a bipoláris sejtek érését. A bipoláris sejtekben a glutamát receptorok 

expressziójának kifejlett mintázata a fotoreceptorok funkcionális érésével együtt valósul 

meg. Ráadásul a retina fotoreceptor degradációs modelljében a pálcika bipoláris sejtek 

jelentős pusztulását lehetett tapasztalni, amely arra utal, hogy a fotoreceptorok integritása 

igen fontos a bipoláris sejtek megfelelő éréséhez is (Strettoi és mtsai., 2002). Az amakrin 

sejtek fejlődése átnyúlik a közép és késő prenatális és a korai posztnatális időszakra a legtöbb 

emlős retina, így a patkány esetében is. Ami a retinális ganglion sejteket illeti, esetükben a 

dendritikus szegregáció folyamata az IPL-ben születés előtt kezdődik, de a bipoláris 

sejtekből származó ribbon szinapszisok a késői posztnatális időkig nem fejlődnek ki teljesen 

(Rapaport és Vietri, 1991). Összességében nézve ezek az adatok arra utalnak, hogy a szem 

kinyílása előtt a retinális mikrokörnyezet lehetővé teszi és irányítja a neuronális folyamatok 

és a szinapszisok aktív növekedését. A szem kinyílása után előfordulhatnak még változások, 

ám a retinális mikrokörnyezet neurokémiai hatásai révén ezek mértéke folyamatosan 

csökken. Ezen folyamatok révén a szinapszisok stabilizálódak, érésük befejeződik, 

kialakulnak végleges morfológiai jellemzőik, és alkalmasak lesznek a vizuális stimulusok 

továbbítására (Bagnoli mtsai., 2003).  

A fejlődő gerinces retina egyik jellemzője, hogy a belső retinában, mely az INL, IPL 

és GCL rétegeket foglalja magába, spontán elektromos aktivitás figyelhető meg. A fejlődő 

retina amakrin- és ganglion sejtjeiben kimutatott spontán elektromos aktivitás, az 



6 
 

intracelluláris Ca2+ koncentráció szinkronizált oszcillációjához vezet (Wong és mtsai., 

1995). A retinális ganglion sejtek összetett tüzelése valószínűleg hozzájárul azok 

megfelelően rendezett projekciójához, mely az agyban primer vizuális célpontok felé 

történik. A spontán hullámaktivitás különféle fázisaiért különböző neurotranszmitter 

rendszerek lehetnek felelősek, bár valószínűleg a kolinerg mechanizmusok játsszák a 

központi szerepet (Goodman és Shatz, 1993; Katz, 1993; Wong és mtsai., 1993). 

A retina fejlődés szabályozásában többféle molekuláris faktor vesz részt. A legtöbb 

neuroaktív molekula expresszióját a késő prenatális, vagy a korai posztnatális korban lehet 

megfigyelni, mikor a fotoreceptorok külső szegmensei még differenciálatlanok, az IPL-ben 

a szinaptogenezis még nagyon alacsony szintű és elektroretinografikus válaszokat még nem 

lehet észlelni. Úgy tűnik, hogy a legtöbb neurotranszmitter expresszálódik még azelőtt, hogy 

a retinális rendszer képes lenne a vizuális információ feldolgozására. A neuroaktív 

molekulák expressziója ebben a korai stádiumban funkcionálisan kapcsolódik a fejlődési 

eseményekhez. A nyúl retinában például a dopaminerg amakrin sejtek az E26 napon már 

megfigyelhetőek (Mitrofanis és mtsai., 1992), ez körülbelül a születés előtti 4-5. nap, 

kifejlett jellemzőiket pedig a szem kinyílásának időpontjára érik el. Hasonlóképpen az 

adrenerg amakrin sejtek, patkány esetében a késő prenatális, ill. a korai posztnatális 

szakaszban már megfigyelhetőek, és a GABA éppúgy, mint az N-methyl-D-aszpartát 

(NMDA) receptor, megjelennek a korai posztnatális retinában (Hartveit és mtsai., 1994; 

Koulen és mtsai., 1996, 1997, 1998; Sassoé-Pognetto és Wässle, 1997). 

 

1.3. Az emlős retina fejlődését szabályozó neuropeptidek  

Az emlős retina fejlődését különböző neuropeptiderg rendszerek szabályozzák. A 

neuropeptidek receptorai széles körben expresszálódnak a különböző retinális 

sejtpopulációkban. A peptidtartalmú nyúlványok térbeli elhelyezkedése és a peptid 

receptorok eloszlása között megfigyelt különbségek alapján a peptidek feltehetően parakrin 

úton hatnak, és széleskörű hatást fejtenek ki a retina külső (ONL, OPL) és belső rétegeiben 

(INL, IPL, GCL) egyaránt. A patkány retinában leírt peptiderg rendszerek közé tartoznak a 

tachikinin peptidek, pl. a P anyag (SP), a szomatosztatin, neuropeptid Y (NPY), 

mellékvesekéreg stimuláló faktor (CRF), a vazoaktív intesztinális polipeptid (VIP) és a 

hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) (Bagnoli és mtsai., 2003), munkám 

során ennek hatását részletesen vizsgáltam.  
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1.3.1. A hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP)  

A PACAP, mint a szemben természetes módon is termelődő endogén peptid, jelentős 

hatással van a retina normál fejlődésére. Ennek a peptidnek két biológiailag aktív formája 

fordul elő a szervezetben, az egyik 27, a másik 38 aminosavból áll. Utóbbi a PACAP1-38, 

melyet 1989-ben írtak le először, és mely a szervezetben előforduló PACAP mennyiségének 

90%-át teszi ki (Vincze és Köves, 2001). Szerkezeti tulajdonságai alapján a szekretin/ 

glukagon/ VIP szupercsaládba került besorolásra. A filogenetikai megjelenésének 

tanulmányozása során igen korai megjelenést és nagyfokú strukturális konzerváltságot 

tapasztaltak, amely elsősorban a C-terminális véget jellemzi. Az N-terminális vég, és az 

intracelluláris hurkok több variábilitást mutatnak (Fradinger és mtsai., 2005; Vaudry és 

mtsai., 2009). Mind a központi, mind a környéki idegrendszerben előfordul 

neurotranszmitterként, trofikus faktorként és hormonként is (Vaudry és mtsai., 2009). A 

kifejlett központi idegrendszerben leírt hatásai között szerepel a hypotalamikus 

hormonelválasztás serkentése, a tobozmirigy és a cirkadián ritmus szabályozása és egyes 

viselkedési elemek (táplálék-, folyadékfelvétel, mosakodás) kiváltása. A PACAP a fejlődő 

idegrendszerben is fontos funkciót tölt be. Kiemelt kutatási terület például a kisagyi 

szemcsesejtek fejlődésének vizsgálata. In vitro és in vivo kísérletek bizonyítják, hogy a 

PACAP, a proliferációt negatívan szabályozó, tumor szupresszor gén, a Lot1 

expressziójának emelkedését indukálja, amely párhuzamos a kisagyi szemcsesejtek 

proliferáció gátlásával. A Lot1 expresszió növekedésével párhuzamosan megfigyelhető a 

proliferáció gátlása, és a PACAP receptor expressziójának növekedése, amely viszont 

pozitívan visszahat a Lot1 expressziójára. A PACAP receptor/ Lot1 pozitív visszacsatolási 

hurok létezése szabályozhatja a proliferációt a cerebelláris fejlődés kritikus fázisaiban (Fila 

és mtsai., 2009). A PACAP és receptorai kifejeződnek az agy más növekedési zónáiban is, 

ahol a PACAP, sejtfüggő módon fokozhatja, valamint csökkenti a proliferáció sebességét 

elsősorban a foszfolipáz C és a protein kináz C útvonalak aktiválásával. A PACAP képes 

elnyomni a proliferációt a ciklin D és E komplexek gátlásával, a ciklin-függő kináz 4/6 és 2 

gátlása révén, melyek a sejtciklusba való belépéshez szükségesek. A PACAP ezen gátló 

hatásait a Sonic hedgehog glikoprotein és a kis GTP-áz RhoA révén fejti ki (Meyer, 2006). 

 

1.3.2. PACAP receptorok típusai és szerepük a retina fejlődésében  

A PACAP hatását közvetítő receptorok alapvetően két nagy csoportba sorolhatóak, az 

egyik csoport a PACAP mellett, a vele hasonló szerkezetű VIP-et is azonos aktivitással köti. 

Ebbe a csoportba tartozik a VPAC1 és a VPAC2 receptor. A másik receptor típus, mely csak 
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a PACAP-ot köti, ám azt százszor nagyobb affinitással, a PAC1 receptor. A receptorok 

nagyfokú diverzitása jól magyarázza a PACAP sokféle, néha akár antagonisztikus hatását is 

(Gottschall és mtsai., 1990; Harmar és mtsai., 1998; Lam és mtsai., 1990). A PAC1 receptor 

a G protein kapcsolt, glukagon/ szekretin receptor család tagja, amelybe hormon és 

neuropeptid receptorok tartoznak. Szerkezetét tekintve, egy extracelluláris, hét 

transzmembrán és egy intracelluláris doménnel rendelkezik (3. ábra).  

 

3. ábra: A PAC1 receptor szerkezete (Braas és May, 1999). 

 

Ezek a receptorok a G-protein alfa alegységén keresztül Gs és Gq proteinek 

segítségével, adenilát-cikláz (AC) és foszfolipáz-Cβ (PLCβ) enzimeket aktiválnak (Dickson 

és Finlayson, 2009; Vallejo, 2009). Ilyen módon a Gs proteinnel kapcsolt PAC1 receptor az 

AC szint növelésével a cAMP szint emelkedését okozza a sejten belül, vagy a Gq protein 

segítségével a PLCβ szintjének emelkedésével, az intracelluláris Ca2+ szint növekedéséhez 

vezet (Braas és May, 1996; Mustafa és mtsai., 2010). A PAC1 receptor izoformái közül 

emlősökben eddig tizenhatot sikerült azonosítani (Blechman és Levkowitz, 2013), ebből 

patkányban 6 fordul elő, melyek szerkezeti különbségei a harmadik intracelluláris hurokban 

alakulnak ki. Ezek a Null, a Hip, a Hop1, a Hop2, a Hiphop1 és a Hiphop2. A Null izoforma 

esetén nem épül be plusz aminosav a harmadik intracelluláris hurokba, így a receptor 

összesen csak 495 aminosavból épül fel. A Hip egy 28 aminosavból felépülő kazettát 

tartalmaz ezen a helyen, a Hop1 egy másik 28 aminosavból álló kazettával egészül ki, a 



9 
 

Hop2 kazettát pedig 27 aminosav alkotja. A Hiphop1, ill. Hiphop2 variánsok esetén mindkét 

kazetta jelen van a harmadik intracelluláris hurokban. Ezen felül létezik további két 

izoforma, melyek a 3. ábrán is láthatóan az N-terminális vég felépítésében térnek el a Null 

izoformától, ezek a short és a very short izoformák, melyeket azonban patkány esetében 

eddig nem azonosítottak (Pantaloni és mtsai., 1996; Harmar és mtsai., 1998; Dickson és 

Finlayson, 2009). A fenti hat izoforma a két különböző jelátviteli út segítségével fejti ki 

hatását a sejten belül (4. ábra). 

 

A Hip csak az AC útvonalat aktiválja, míg a Null, a Hop1 és a Hop2 mind az AC, mind 

a PLCβ jelátviteli utakat serkenti. A Hiphop1 és a Hiphop2 izoformák köztes jelátviteli 

utakat aktiválnak (Dickson és Finlayson, 2009). Nagyon korai (E9.5 egér és E10.5 patkány) 

kortikális prekurzorokból álló speciális sejtkultúrában a PACAP kezelés intracelluláris 

kalcium beáramlást és megnövekedett foszfo-proteinkináz C szintet váltott ki, valamint 

elősegítette a G1 ciklin mRNS és fehérje szintézisét és így a sejtek S-fázisba való belépését. 

Ezáltal a sejtek proliferációját váltotta ki, de a sejtek túlélése nélkül. Ebben az időszakban a 

PAC1 receptor Hop izoformájának expressziója, szignifikánsan nagyobb volt, mint a Null 

izoformáé. Később, E14.5 korban, a Null izoforma expressziója magasabb, mint a Hop, és 

4. ábra: A PAC1 által közvetített jelátviteli utak és az általuk szabályozott folyamatok  

összefoglalása (Blechman és Levkowitz, 2013 alapján). 
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ekkor a PACAP gátolta a mitózist. Ezek a megfigyelések arra engednek következtetni, hogy 

a PACAP időben eltérő, specifikus hatásokat vált ki a kortikális proliferációra, az egyes 

specifikus receptorizoformák szabályozott expresszióján keresztül (Yan és mtsai., 2013). A 

tapasztalatok alapján a PAC1 receptor kulcsszerepet tölt be a sejtosztódás tér és időbeli 

szabályozásában, differenciálódásában, a sejtek fejlődés közbeni túlélésében, valamint a 

neuroendokrin hormonok szintézisének és ürülésének szabályozásában (Wei és mtsai., 1998; 

Fradinger és mtsai., 2005).  

A PACAP, retina fejlődésben betöltött szerepét, receptorainak kimutatásával igazolták 

először 12-18 hetes humán embrionális mintákon (Olians és mtsai., 1997). Az eddigi 

kutatások alapján már korai embrionális korban jelen vannak a PACAP receptorai a fejlődő 

patkány retinában. A PAC1 receptor az E16 napon, még a VPAC1 és VPAC2 a PACAP 

megjelenésével egy időben, az E19 naptól jelennek meg (Njaine és mtsai., 2010). Csirke 

embriók retináiban kimutatták, hogy a korai, E7-E12 időszakban alkalmazott PACAP 

kezelés a PAC1 receptoron keresztül növeli a cAMP szintet és így fokozza a dopaminerg 

sejtek tirozinhidroxiláz fenotípusának kialakulását (Borba és mtsai., 2005). A PAC1 

receptoron keresztül megvalósuló jelátviteli folyamatok szerepet játszanak a GABA-erg 

amakrin neuronok kialakulásában, és így a normál retinogenezisben is (Lang és mtsai., 

2010). A PACAP kezelés képes a retinális progenitor sejtek osztódását negatívan 

szabályozni a ciklin D1 szintjének csökkentésével (Njaine és mtsai., 2010). Ennek a 

folyamatnak hátterében a Klf4 transzkripciós faktor szintjének emelkedése áll, tehát a 

PACAP anti-proliferációs hatása révén képes szabályozni a progenitor sejtek átalakulását az 

osztódástól a differenciálódásig (Njaine és mtsai., 2014). Fontos hangsúlyozni, hogy a 

fejlődő patkány retinában a fenti izoformák közül négy van jelen, a Null, a Hip, a Hop1 és a 

Hiphop1. Ezen izoformák expressziós mintázata igen érdekesen alakul a fejlődő posztnatális 

patkány retinában. A P1 és P5 nap között mind a négy izoforma jelen van, de a Hip és a 

Hop1 dominál. Míg a Hop1 izoforma expressziója folyamatosan növekszik, addig a Null és 

a Hip izoforma kifejeződése csökken. A Hiphop1 expressziója a P10 napnál egy átmeneti 

maximumot ér el (Lakk és mtsai., 2012). 

 

1.3.3. A PACAP1-38 szerepe az apoptózis szabályozásában  

Kétségtelen, hogy a PACAP1-38 jelentős anti-apoptotikus hatása miatt került 

világszerte a tudományos érdeklődés előterébe. A PACAP1-38 számottevő anti-apoptotikus 

hatást fejt ki a többszörös jelátviteli utak aktiválása, vagy a káliumcsatornák blokkolása 

révén (Bhave és mtsai., 2004). Számos neurális modellben (pl.: kisagy, hippokampusz, 
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gerincvelő, olfaktoros epithelium) sikerült bizonyítani, hogy a PACAP1-38 gátolja a 

caspaseok aktivitását és növeli a sejtek túlélését (Vaudry és mtsai., 2000; Dohi és mtsai., 

2002; Tomimatsu és Arakawa, 2008). A szakirodalom számos esetben mutatja be az 

apoptózis folyamatára gyakorolt represszív hatását különböző neurodegeneratív 

modellekben. A központi idegrendszeri neurális progenitor sejteken (NPC) végzett 

kísérletekben epidermális növekedési faktor (EGF) és fibroblaszt növekedési faktor (FGF) 

hiányos, és szérummentes körülmények között az NPC-k expresszálják a PAC1 receptor 

Null izoformáját. Ebben a rendszerben a progenitor sejtek apoptózisa, PACAP kezelés 

hatására, 80%-al csökken, valamint a PACAP trofikus és multipotens állapotot tart fenn az 

NPC-k esetén, ilyen módon elősegítheti az endogén NPC-k megújulását a központi 

idegrendszerben, ami fontos lehet a betegségek és az öregedési folyamatok során (Scharf és 

mtsai., 2008). A kisagykéreg hisztogenezise során a PACAP reverzibilis hatást fejt ki, a 

proinflammatorikus tumor nekrózis faktor α, valamint másodlagos hírvivői, a ceramidok 

hatásával szemben. Gátolja a migrációt és fokozza a neurit növekedést, valamint 

megakadályozza a C2-ceramid által indukált citoszkeletális szerkezet megváltozását és az 

apoptózis kialakulását (Falluel-Morel és mtsai., 2004). 

A PACAP neuroprotektív hatása elsődleges kérgi idegsejt tenyészeteken alkalmazott 

neurotoxinok esetében is bebizonyosodott. Egymástól függetlenül 1 mM koncentrációban 4 

órán át alkalmazott nitroprusszid vagy trombin kezelés kiváltja a neuronális sejthalált, amely 

jelentősen csökken 100 nM PACAP párhuzamos alkalmazásával. A PACAP szabályozza a 

nitroprusszid indukálta sejtciklus-fehérje (ciklin E) expresszióját és felszabadítja a p57KIP2 

ciklinfüggő kináz inhibitort, valamint az anti-apoptotikus Bcl-2 proteint. Hasonlóképpen, 

100 nM trombinnal vagy a trombinreceptor aktiváló peptiddel (TRAP 6) indukált neuronális 

sejtpusztulás PACAP kezeléssel csökkenthető. Tehát elmondható, hogy a PACAP segíti az 

idegsejtek túlélését in vitro körülmények között, a sejtciklus progressziójának elnyomása és 

az anti-apoptotikus fehérjék fokozása révén (Sanchez és mtsai., 2009). 

Patkány kérgi asztrociták másodlagos sejtkultúrájában sikerült kimutatni, hogy a 

PACAP neuroprotektív hatása mellett, glioprotektív hatással is rendelkezik. A vizsgálat 

során oxidatív stresszt alkalmaztak 300 μM hidrogén-peroxid (H2O2) segítségével, amely a 

reaktív oxigénfajták (ROS) felhalmozódása révén számos rendellenességet képes kiváltani, 

ideértve a neurodegeneratív betegségeket is. Az oxidatív stressz nemcsak a neuronok 

apoptózisáért felelős, hanem asztrogliális sejtvesztést is okozhat. A sejttenyészetben a 

patkány asztrociták nanomoláris (10-9 M) koncentrációjú PACAP-előkezelése 

megakadályozta a H2O2 által kiváltott sejthalált. A PACAP hatását az asztrogliális sejtek 
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túlélésére a PAC1 receptor antagonista, a PACAP6-38 megszűntette. A PACAP védőhatását 

blokkolta a protein kináz A inhibitor H89, a protein kináz C inhibitor keliterthrin és a 

mitogén aktivált protein MAPK kináz (MEK) inhibitor U0126. A PACAP stimulálja a 

glutation képződését, és blokkolja a H2O2 által kiváltott ROS-felhalmozódást és a glutation-

tartalom csökkenését. Ezen kívül a PACAP megakadályozza a H2O2 által indukált 

mitokondriális aktivitás csökkenést és a caspase 3 aktiváció csökkenését (Masmoudi-Kouki 

és mtsai., 2011). 

In vivo kísérletekben, 8 napos patkányok esetén kimutatták, hogy a PACAP csökkenti 

az etanol adagolás hatására bekövetkező kisagyi szemcsesejtek pusztulását. A fejlődő 

patkány kisagy különösen érzékeny az alkoholra, a születés utáni első hét végén, az intenzív 

neurogenezis időszakában. Az etanol adagolás egyes pro-apoptotikus gének, mint a c-jun, 

vagy a caspase-3 expressziójának növekedését váltja ki, amit a PACAP részben blokkolni 

képes. Az alkohol gátolja az α6 GABA A alegység kifejeződését, miközben a PACAP 

fokozott neuroD2 mRNS szintet indukál, ezek a markerek az idegi differenciálódásra 

utalnak. Mindez bizonyítja, hogy a PACAP képes blokkolni az etanol káros hatását a sejtek 

differenciálódása során (Botia és mtsai., 2011). 

Shoge és mtsai. (1999) szerint a glutamát által kiváltott neurotoxicitást a PACAP 

csökkenti a tenyésztett retinális neuronokban, ami arra utal, hogy a mitózis aktiváló protein 

kináz (MAPK) aktiválódása a cAMP által stimulált PKA aktiválásán keresztül valósul meg. 

A retinális iszkémia és a mononátrium-l-glutamát (MSG) által indukált retinális 

degenerációban, Babai és mtsai. (2005) a PACAP neuroprotektív hatásáról számol be, ahol 

az ismételt PACAP kezelés csökkenti a retina degenerációját. Újszülött patkányok esetében 

a P1, P5, P9 napokon bőr alá injektált MSG (2mg/ttg) kezelés, a születést követő harmadik 

hétre a retina kialakulását erőteljesen károsítja. A háromszoros MSG kezelés hatására a 

retina INL valamint GCL rétegének vastagsága megközelítőleg a felére csökken és a két 

réteg összeolvad, az IPL pedig nem figyelhető meg ezekben a preparátumokban. 

Amennyiben a kezeléseket közvetlenül 100 pmol intravitreális PACAP injektálás követi, az 

MSG exotoxikus hatása erőteljesen csökken, és a retina normális szerkezete ki tud alakulni 

(Tamás és mtsai., 2004). 

A PACAP N-metil-d-aszpartáttal (NMDA) szembeni neuroprotektív hatása egyszeri 

alkalmazásban, nanomoláris koncentrációban is érvényesül, ami azt feltételezi, hogy az 

NMDA által kiváltott neuronális sérülést egy egyszerű mechanizmus közvetíti, mely során 

az NMDA receptor aktivitása révén a Ca2+ közvetlenül a sejtekbe áramlik (Endo és mtsai., 

2011). Elektroretinográfiai mérések alapján a PACAP-ról kimutatták, hogy az excitotoxikus 
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kezelést követően javítja a funkcionális aktivitást a belső retinális rétegekben és a 

fotoreceptorokban (Varga és mtsai., 2011). A PACAP kezelés jelentősen elősegíti a sejtek 

túlélését a patkány retinában kaininsav injekciója után, ami neurotoxikus és sok ganglion 

sejt halálát okozza (Seki és mtsai., 2006). Az UV-A besugárzást az ONL és az INL 

fotoreceptor sejtjeinek súlyos degenerációja jellemzi (Atlasz és mtsai., 2010). A besugárzás 

utáni intravitrealis PACAP (100 pM) kezelés azonban jelentősen gyengítette az UV-A-

indukálta retina károsodását (Atlasz és mtsai., 2011). Seki és mtsai., (2006) kimutatták, hogy 

a PACAP a ganglion sejtek pusztulását meggátolja a patkányokban végzett látóideg 

átmetszés után, ami azt mutatja, hogy a PACAP1-38 intravitreális injekciója neuroprotektív 

hatásúnak bizonyult 10 és 100 pM koncentrációk között A diabéteszes retinopátia korai 

szakaszában az amakrin sejtek degenerálódnak, súlyos károsodás észlelhető az INL-ben. Az 

intravitrealis PACAP kezelés képes megvédeni az amakrin sejteket a degenerációval 

szemben (Seki és mtsai 2004; Atlasz és mtsai., 2010; Szabadfi és mtsai., 2014). Szintén 

tanulmányozott a PACAP hatása a diabéteszes retinopátia patkány modelljében, bizonyítva, 

hogy az intraoculáris PACAP injekció jelentősen gyengíti a sérülést. Ebben a vizsgálatban a 

pro-apoptotikus foszforilált p38MAPK és az aktivált caspase-3, -8 és -12, valamint az anti-

apoptotikus p-Akt, p-ERK1 és 2, PKCα és Bcl-2 emelkedett szintjét detektálták (Szabadfi 

és mtsai., 2014). A PACAP megakadályozhatja a retinális ganglion sejtek halálát glaukómás 

modellben is. A glaukóma kezelés során, a PACAP expresszió stimulálásával kiváltható 

annak neuroprotektív hatása (Drago és mtsai., 2001).  

A fent leírtak bizonyítják a PACAP anti-apoptotikus szerepét. Fontos azonban 

rámutatni arra, hogy ezekben a kísérletekben a PACAP hatását csak akkor vizsgálták, ha az 

apoptózist exogén ágensek, például etanol, nitroprusszid, tumor nekrózis faktor-alfa, 

ketamin, glutamát stb. indukálta (Tamás és mtsai., 2004; Sanchez és mtsai., 2009; Botia és 

mtsai., 2011; Bian és mtsai., 2017; Mansouri és mtsai., 2017), vagy valamely kóros állapot 

(pl. diabétesz, iszkémia, oszteoartítisz) állt fent (Dohi és mtsai., 2002, Gábriel, 2013; Giunta 

és mtsai., 2015). A PACAP, retinafejlődést kísérő, normál apoptózisra kifejtett hatása 

azonban még messze nincs tisztázva, így jelen kutatásunkban ezt igyekeztünk tisztázni. 
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1.3.4. A PACAP1-38 neuroprotektív hatása a retinában  

Számos tanulmány mutatja be a PACAP1-38 neuroprotektív hatásait különböző 

retinális modellekben. A PACAP1-38 kezelés stimulálja a cAMP szintézisét, mely a retina 

esetében körülbelül ötszörös cAMP szint növekedést eredményezett (Nilsson, 1994). 

Iszkémiás sérülések esetén a PACAP1-38 neuroprotektív funkciót mutat a retinális 

degenerációra válaszul, például tartós kétoldali nyaki verőér elzáródás következtében, 

továbbá elektroretinográfiai mérések segítségével az is kimutatásra került, hogy ezekben az 

esetekben a PACAP1-38 kezelés funkcionális javulást eredményez (Atlasz és mtsai., 2010; 

Danyadi és mtsai., 2014). A PACAP1-38 kezelés jelentősen elősegíti a sejtek túlélését a 

patkány retinában alkalmazott kaininsav (KA) injekciója után is, ami e nélkül neurotoxicitást 

és a ganglion sejtek esetében jelentős mértékű sejtpusztulást okoz (Seki és mtsai., 2006). Az 

UV-A besugárzás az ONL és az INL fotoreceptor sejtjeinek súlyos degenerációját okozza 

(Atlasz mtsai., 2010), azonban a besugárzás utáni intravitrealis PACAP1-38 kezelés 

jelentősen gyengíti az UV-A-indukálta retina károsodását (Atlasz mtsai., 2011). A 

diabéteszes retinopátia korai szakaszában az INL sejtréteg súlyos károsodása következik be, 

amely az amakrin sejtek degenerálódásának következménye (Seki és mtsai., 2004; Atlasz és 

mtsai., 2010), de az i.v. PACAP1-38 kezelés képes megvédeni az amakrin sejteket a 

degenerációval szemben (Seki és mtsai., 2004; Atlasz és mtsai., 2010). Szabadfi és mtsai. 

(2014) a diabéteszes retinopátia patkány modelljében bizonyította, hogy az i.v. PACAP1-38 

injekció jelentősen gyengíti a sérülés mértékét. A glaukóma jelentős klinikai probléma, 

amely visszafordíthatatlan látáskárosodáshoz vezethet. Sajnos jelenleg nincs hatékony 

terápiája ennek a rendellenességnek, bár beszámoltak arról, hogy az üvegtestbe juttatott agyi 

eredetű neurotróf faktor injekció gátolhatja a ganglion sejtek halálát (Kido és mtsai., 2000). 

A PACAP1-38 az agyi eredetű neurotróf faktorhoz hasonlóan megakadályozhatja a retinális 

ganglion sejtek halálát glaukómás modellben (Seki és mtsai., 2008). Ezek az eredmények 

felvetik a PACAP1-38 terápiás alkalmazásának lehetőségét. Az intraokuláris nyomás 

csökkentésére tervezett hagyományos kezelési stratégiákkal kombinálva, a PACAP1-38 

megakadályozhatná a ganglion sejtek apoptózisát glaukómában, vagy optikai 

idegbetegségben. A fenti eredményekből következik, hogy a PACAP1-38 szinte a retina 

minden rétegében képes jelentős neuroprotektív hatást kifejteni. 

A PACAP1-38-nak szerepe van a retinális fejlődésben is, de ezen a területen jóval 

kisebb számú irodalom áll rendelkezésünkre. A PACAP1-38 kezelésről kiderült, hogy 

elősegíti a tirozinhidroxiláz aktivitást a fejlődő csirke retinában, ami azt jelenti, hogy a 

dopaminerg neuronális fejlődés determinánsaként hat (Borba és mtsai., 2005). PAC1 
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receptort túlexpresszáló transzgenikus egereken azt is sikerült kimutatni, hogy a normál 

retinogenezishez és vizuális funkciók kialakulásához megfelelő PACAP jelátviteli szintre 

van szükség (Lang mtsai., 2010). Fejlődő zebradánió retinában a PACAP tranziens 

expressziója azt sugallja, hogy a PACAP1-38 neurotrofikus szerepet játszhat a migrációs és 

differenciációs folyamatok során a szenzoros kapcsolatok kialakulásában (Mathieu és 

mtsai., 2004). 
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2. Problémafelvetés és célkitűzések 

 

2.1. Problémafelvetés  

Kutatócsoportunk korábban immuncitokémiai vizsgálatokkal igazolta, hogy a P5 és 

P10 napok közötti időszakban a fejlődő patkány retinában a ganglion-, amakrin-, 

horizontális-, és pálcika bipoláris sejtek, valamint a Müller gliasejtek is expresszálnak PAC1 

receptort (Dénes és mtsai., 2014). Igazoltuk azt is, hogy PACAP1-38 receptorának, a PAC1 

receptornak, a fejődő patkány retinában négy izoformája, a Null, Hip, Hop1 és Hiphop1 

jelenik meg. Ez a vizsgálat megállapította, hogy mindegyik izoforma egyedi expressziós 

mintázattal bír, és a fejlődő patkány retinában a posztnatális fejlődés során túlnyomórészt a 

Hip és Hop1 receptor variánsok fejeződnek ki. Amíg a Hip variáns expressziós szintje a P5-

P15 közötti időszakban csökkent, addig a Hop1 variáns expressziója egyidejű növekedést 

mutatott a P5-től P10-ig. Ebből a munkából kiderült az is, hogy a Hip és Hop1 receptor 

izoformák expresziójának változása szoros korrelációt mutatott a patkány retina normál 

fejlődésének szakaszaival. A Hip izoforma mRNS expressziójának szintje a P6-ról a P9-ra 

drasztikusan, a mérhető szint alá lecsökkent. Ebben az időszakban (P6-P9) a Hop1 izoforma 

kifejeződése változatlan maradt, majd a P10-ra szintjében szignifikáns emelkedés 

következett be. A Hip→Hop1 izoforma eltolódás a P6 és P7 között következett be. Ebből 

arra következtettünk, hogy a PAC1 receptort expresszáló sejtek a második posztnatális héttől 

kezdődően ‒ a Hip izoforma alacsony szintje miatt ‒ gyakorlatilag csak a Hop1 receptoron 

keresztül reagálnak a PACAP1-38-ra (Lakk és mtsai., 2012). Mivel a különböző receptor 

izoformák különböző jelátviteli kaszkádokhoz kapcsolódnak, feltételeztük, hogy ez az 

izoforma eltolódás megváltoztathatja a PACAP1-38 fiziológiai szerepét a P5-P10 közötti 

időszakban, a fejlődő patkány retinában. Ezen folyamatok hátterében húzódó 

mechanizmusok tisztázása további kvantitatív, szövettani és molekuláris vizsgálatokat 

igényel. 
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2.2. Célkitűzések  

A fent ismertetett korábbi eredményeink alapján, jelen vizsgálataink során arra 

kerestük a választ, hogy a patkány retina normál fejlődésében a P5 és P10 közötti időszakban 

a PACAP1-38 milyen szerepet tölthet be. Ezzel kapcsolatban az alábbi kérdéseket 

fogalmaztuk meg: 

 

1. A P5 és P10 napok között alkalmazott exogén PACAP1-38 kezelés befolyásolja-e a 

fejlődő patkány retina szöveti szerkezetének kialakulását?  

 

2. A neurodegeneratív modellekből ismert anti-apoptotikus hatás megjelenik-e, és ha 

igen, milyen módon befolyásolja a retina normál fejlődését? 

 

3. Hatással van-e az egyes sejtrétegek, ill. sejttípusok kialakulására, differenciálódására 

az alkalmazott exogén PACAP1-38 kezelés? 
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3. Anyagok és módszerek 

 

3.1. Kísérleti állatok tartása és kezelése 

Kísérleteink során az intézet saját állatházában született és sztenderd körülmények 

között tartott albínó Wistar patkányokkal dolgoztunk. Az állatokat, 12 órás megvilágított és 

12 órás sötétperiódussal, 20-22˚C-os helyiségben, folyamatos táplálék- és vízellátás mellett 

tartottuk. A kísérleti állatok tartása, valamint a kísérletekben való felhasználásuk a Pécsi 

Tudományegyetem Munkahelyi Állatjóléti Bizottságának jóváhagyásával a Baranya Megyei 

Kormányhivatal által kiállított BAI/35/51-58/2016 számú engedélye alapján zajlott. 

Vizsgálataink során minden esetben önkontrollos kísérleteket végeztünk. Kezelések 

során az állatokat Forane (Abbott Laboratories) inhalációval elaltattuk, majd bal szemébe 5 

μl 0,9%-os fiziológiás sóoldatot, míg a jobb szemébe 5 μl 0,2 μg/μl koncentrációjú (100 

pmol) PACAP1-38-et juttatunk, intra vitrealis (i.v.) injekció formájában. Vizsgálataink 

során, a kezelési dózis beállításakor irodalmi adatokra (Tamás és mtsai., 2004), valamint 

munkacsoportunk előzetes adataira hagyatkoztunk, ahol már bizonyítást nyert a fenti 

koncentrációban alkalmazott, i.v. injektált, 100 pmol PACAP1-38 hatásossága. Az állatok 

kezelése, valamint dekapitálása minden esetben altatásban történt. A kezelések során az 

injektálást Hamilton pipettával végeztük, melybe 33G vastagságú tűt helyeztünk. Az állatok 

fejének manuális rögzítése után a szemhéj, valamint a szemgolyó külső rétegeit átszúrva az 

üvegtestbe végeztük az injektálást. A kísérleti állatok a különböző vizsgálati eljárások előtt 

különböző számú kezelést kaptak, és különböző időpontokban kerültek terminálásra. A 

kezelési számok indoklására, valamint az egyes kezelésekben felhasznált állatok számára 

azok leírása során térek ki. A vizsgálatok során a kezelt állatok között elhullás csak egyetlen 

alkalommal volt.  

Az alkalmazott kezelések és preparálások időbeli sorrendjét az 5. ábrán személtetem. 

Egyszeres kezelések során a P5 napon injektáltunk, majd 48 órával később a P7 napon 

távolítottuk el a retinákat, ill. a P7 napon kezeltünk és 24 órával később, a P8 napon 

távolítottuk el a retinákat. A kétszeres kezelések során P5 és P7 kezeltünk és a retinákat 48 

órával később a P9 napon távolítottuk el, míg a háromszoros kezeléseket a P5, P7 és a P9 

napokon végeztük és 24 órával később, a P10 napon távolítottuk el a retinákat (5. ábra). 
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3.2. Félvékony metszetek készítése  

A morfometriai vizsgálatokhoz a kétszer, valamint a háromszor kezelt retinákat 

használtunk, mert úgy gondoltuk, hogy a szerkezeti változások kiváltásához nem elegendő 

az egyszeres PACAP1-38 kezelés. Ezekben a vizsgálatokban mind a kétszeres, mind a 

háromszoros kezeléseket 4-4 állaton végeztük el. A kipreparált szemekből a szaruhártyát és 

a szemlencsét eltávolítva szemserleget alakítottunk ki, majd ezeket használtuk fel a 

félvékony metszetek készítéséhez. A preparátumokat 4%-os paraformaldehid (PFA) és 1%-

os glutár-aldehid oldat elegyében 3 napig fixáltuk. 

A fixált mintákat 5x10 percig foszfát pufferelt fiziológiás sóoldatban (PBS) mostuk. 

A PBS összetétele: 0,05 M NaH2PO4 (H2O) + 0,05 M Na2HPO4 (12H2O) + 0,15 M NaCl 

(PH=7,2). Ezután felszálló 30-50-70-90% etil-alkohol sorozatban lépésenként 15 perces 

intervallumokban, végül háromszor 20 percig 100% etil-alkoholban víztelenítettünk. Az 

alkoholt propilén-oxidban (Sigma-Aldrich) kétszer 15 percig derítettük, majd propilén-oxid 

és műgyanta (Durcupan ACM, Sigma-Aldrich) 1:1 arányú elegyében 3 órán át tartottuk. 

Ezután a minták 1 éjszakát szobahőmérsékleten tiszta műgyantában álltak, végül megfelelő 

pozícionálást követően friss műgyantába ágyaztuk őket. A polimerizáció 56 ˚C-on, 

termosztátban történt. Az így elkészült műgyanta blokkokat MT-7000 Ultramikrotóm 

(RMC) segítségével metszettük és 2-5 μm vastag metszeteket készítettünk. Szagittális irányú 

sorozatmetszeteket készítettünk a szemserlegek középső 1/3-ból. Az elkészült metszetekből 

az optikus ideg területét és attól laterálisan elindulva mind a két irányba azonos távolságra 

eső metszeteket választottunk ki. A 2-5 μm vastagságú metszeteket 0,5%-os toluidinkék 

festékkel színeztük (pH=8,95), majd 1 napig szárítottuk, és végül DPX-el (Sigma Aldrich) 

fedtük le. 

 

3.3. Morfometriai vizsgálatok  

A félvékony metszeteket, a toluidinkék festést követően, metszet-szkenner (Mirax 

Desk Carl Zeiss) segítségével digitalizáltuk, majd Panoramic viewer (3Dhistech) program 

5. ábra: A kísérleti állatok kezelésének és preparálásának időbeli menete. 
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segítségével vizsgáltuk, elemeztük. A morfometriai vizsgálatokat a retina centrális területén 

végeztük az optikus idegtől 1 mm-re összehasonlítva a kezelt és kontroll retinákat. 

Megmértük a retina teljes vastagságát a külső határhártyától a belső határhártyáig (OLM-

ILM), majd megmértük a retina egyes rétegeinek vastagságát, (ONL, OPL, INL, IPL, GCL). 

Ezután meghatároztuk ezeknek a retina rétegeknek a relatív vastagságát a teljes 

vastagsághoz viszonyítva, továbbá megszámoltuk a GCL rétegben 100 μm-es szakaszra eső 

sejtek számát. Ezeket a méréseket mind a kezelt szem, mind a kontroll retinákból készített, 

15-15 metszeten végeztük el a vakfolttól egyik, ill. másik irányban található centrális 

területeken. A számolás során az egymástól legalább 30 μm-re lévő metszeteket vizsgáltuk 

annak érdekében, hogy ugyanazon sejtek ne kerüljenek bele kétszer a számolásba. Az így 

kapott adatok kerültek összehasonlításra 2x, valamint 3x PACAP1-38 kezelt szemekből, ill. 

a kontroll szemekből készített retinametszetek között. A kapott eredmények normál 

eloszlását Shapiro-Wilk teszt segítségével ellenőriztük, majd az eredményeket állatonként 

átlagoltuk, és az így kapott átlagokat kétmintás t-próbával hasonlítottuk össze. Ehhez 

a  Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) programot használtuk. Szignifikánsnak 

tekintettük a változást, ha p≤0,05 (5%) értéket kaptunk. 

 

3.4. Vizsgálatok kriosztátos metszeteken 

3.4.1. Kriosztátos metszetek készítése  

A kriosztátos metszetek előkészítése során 4%-os PFA oldatban fixáltuk a 

szemserlegeket két órán keresztül, majd 3x10 percig PBS-ben mostuk, ezt követően felszálló 

10-20-30%-os szacharóz oldatsorban inkubáltunk. A beágyazás O.C.T compound mounting 

médiumba (VWR International) történt, majd etil-alkoholos szárazjég segítségével 

fagyasztottuk le mintáinkat, és a felhasználásig -20 ˚C-on tároltuk azokat. A kriosztátos 

metszés során 10-12 μm vastagságú sorozatmetszeteket készítettünk, a félvékony 

metszeteknél leírt orientáció szerint, melyeket adhéziós tárgylemezekre vettünk fel (Super 

Frost plus, VWR International), majd az immuncitokémiai vizsgálatokig -20 ˚C-on tároltuk.  

 

3.4.2. Immuncitokémiai jelölések kriosztátos metszeteken  

Az immuncitokémiai vizsgálatokat egyszer, vagy háromszor injektált kísérleti állatból 

származó metszeteken végeztük el. Mindegyik kísérleti csoportban 3 állat szerepelt. A 

kísérletek előrehaladtával azt tapasztaltuk, hogy nem a kezelések száma, hanem azok 

időpontja a döntő, egy adott hatás kiváltásában, így igyekeztünk az egyes vizsgálatok során 
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a minimális kezelésszámot alkalmazni. A kriosztátos metszeteket, a permeábilitás növelése 

céljából, 3x20 percig 0,3% Triton X-100-at tartalmazó PBS-ben mostuk. Ezt követően a nem 

specifikus kötőhelyeket 30 percen keresztül blokkoltuk antitest blokkoló oldatban (ABS): 

(5% normál kecske szérum (NGS), 1% borjú szérum albumin (BSA) PBS-ben oldva). Az 

így előkészített metszeteket blokkoló oldatban higított primer antitestekkel inkubáltuk  

(1. táblázat) egy éjszakán keresztül, +4 ˚C-on, nedves kamrában. Ezután PBS oldatban 6x5 

percig mostuk, majd a szintén blokkoló oldatban higított fluorescens festékkel konjugált 

szekunder antitestekkel inkubáltuk (2. táblázat), nedves kamrában 4-6 órán át, végül a 

metszeteket újra 6x5 percig PBS-ben mostuk. A lefedéshez 4’-6-diamino-2-fenilindol 

(DAPI) tartalmú ProLong Gold antifade reagenst (Invitrogen) használtunk. A metszeteket 

Olympus FV-1000, konfokális lézer szkenning fluorescens mikroszkóp segítségével 

vizsgáltuk. 

 

1. táblázat: Az immuncitokémiai jelölések során alkalmazott primer antitestek. 

 

 

  

Antitest Hígítás Gazdaszervezet Gyártó 

anti-Proliferating-Cell-

Nuclear-Antigen (PCNA) 
1:2000 egér Cell Signaling 

anti-Glutamin synthase 

(GS) 
1:1000 egér BD Transduction 

anti-Protein-kinase C 

(PKCα) 
1:2000 egér 

Santa Cruz 

Biotechnology 

anti-Chicken 

Homeobox10 (CHX10) 
1:1000 birka Thermo Scientific 
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2. táblázat: Az immuncitokémiai jelölések során alkalmazott szekunder antitestek. 

 

3.4.3. TUNEL teszt vizsgálatok kriosztátos metszeteken  

A TUNEL teszthez, egyszer (P5), kétszer (P5, P7) és háromszor (P5, P7, P9) 

háromszoros kezelt retinákat használtunk. Mindhárom kísérleti csoportban 3 állat szerepelt. 

A mintákat a 3.4.1-es bekezdésben leírtak alapján fixáltuk és metszettük. A retina 

metszetekben lévő apoptotikus sejtek kimutatása céljából a TACS 2 Tdt-Fluor In Situ 

Apoptosis Detection Kit-et (Trevigen) használtunk. A metszeteket 5 perces lépésenként 

leszálló alkoholsorozatban rehidráltuk, majd 10 percig PBS-ben mostuk, melyet 30 perc 

Cytoninnal (Trevigen) való permeabilizáció követett. Ezután a mintákat 2x2 percig 

desztillált vízben mostuk, majd 5 percig jelölő pufferbe (Terminal deoxynucleotidyl 

transferase (Tdt Labeling Buffer)) tettük. Végül a TUNEL Reakció Mixet (500µl TdT 

Labeling Buffer, 10µl TdT enzim, 10µl 50x-es kation mix, 10µl dNTP) a tárgylemezekre 

pipettáztuk, és 37 ˚C-on, 60 percig inkubáltunk. A reakciót a leállító pufferben (Stop buffer) 

való 5 perces kezeléssel állítottuk le, majd kétszer 2 percig PBS-ben mostuk azokat. Ezután 

a tárgylemezekre 50-50 µl jelölő oldatot pipettáztunk (Strep-Fluor Solution), majd 20 percig 

sötétben inkubáltunk. (200 µl PBS-T - 1 µl Strep-Fluorescin) PBS-T: PBS + 0,05% Tween 

20. Végül 2x2 percig PBS-ben mostuk, majd a metszeteket lefedtük. A lefedéshez 4’-6-

diamino-2-fenilindol (DAPI) tartalmú ProLong Gold antifade reagenst (Invitrogen) 

használtunk. A metszeteket Olympus FV-1000, konfokális lézer szkenning fluorescens 

mikroszkóp segítségével vizsgáltuk és fotóztuk. 

 

3.5. Immuncitokémia vizsgálatok teljes preparátumokon  

A teljes preparátumokon (whole-mount) végzett vizsgálatainkat 3 állaton végeztük, 

azonban a horizontális sejtek calbindin jelölése során az egyik állat kezelése sikertelen volt, 

ezért eredményeink csak két állatból származnak. A teljes retinaminták fixálása 2%-os PFA 

oldatban, szobahőmérsékleten, 2 órán keresztül történt. Az ily módon fixált szemserlegekből 

Antitest Hígítás Gazdaszervezet Gyártó 

anti-egér IgG Alexa 568 1:500 szamár Invitrogen 

anti-egér IgG Alexa 488 1:500 kecske Invitrogen 

anti-birka IgG Alexa 488 1:500 kecske Invitrogen 
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eltávolítottuk a retinákat, majd azokat három helyen ‒ a szemlencse felől az optikus ideg 

irányába ‒ bemetszettük. Ezt követően 6x5 percen keresztül PBS-ben mostuk, majd felszálló 

etilalkohol sorozatban (50-70-80-90-95%) víztelenítettük mintáinkat 10-10 perces lépéseken 

keresztül, végül 100%-os alkoholban 10 percig inkubáltunk. Ezután a mintáinkat visszafelé, 

ugyanilyen leszálló alkohol sorozaton vittük végig, ugyanilyen inkubációs időkkel, így 

rehidratálva a szöveteket. A preparátumokat ezután ‒ a permeábilitás növelése céljából ‒ 

3x20 percig 0,3%-os Triton X-100-at tartalmazó PBS-ben mostuk, majd a nem specifikus 

kötőhelyeket egy éjszakán át nedves kamrában, ABS-ben blokkoltuk. Ezt követően a 

szemserlegek inkubálását 48 órán keresztül ABS-ben higított primer antitestekkel végeztük 

(3. táblázat), +4 ˚C-on, folyamatos mozgatás mellett. A mosás 6x5 percig PBS-ben történt, 

majd az Alexa-Fluor-448 konjugált, anti-egér szekunder antitestet, 1:500 koncentrációban, 

blokkoló oldatban hígítva, egy éjszakán át végeztük az inkubálást. A lefedéshez ProLong 

Gold antifade reagenst (Invitrogen) használtunk. A teljes preparátumainkat Olympus FV-

1000, konfokális lézer szkenning fluorescens mikroszkóp segítségével vizsgáltuk és 

fotóztuk. A sejtszámolásokat a fotókon végeztük Image J szoftver segítségével. Mind a 

centrális, mind a perifériás retina területén azonos területeteket kijelölve végeztük a 

sejtszámolást, majd a vizsgált területek ismeretében a sejtsűrűség adatokat 1mm2-re 

vonatkoztatva határoztuk meg és hasonlítottuk össze. A teljes preparátumok vizsgálata során 

született sejtsűrűség adatok normál eloszlását Shapiro-Wilk teszttel vizsgáltuk, kétmintás T-

próbával hasonlítottuk össze. Szignifikánsnak tekintettük a változást, ha p≤0,05 (5%) értéket 

kaptunk. 

 

3. táblázat: A teljes preparátumok immuncitokémiai jelölése során alkalmazott primer- és szekunder 

antitestek. 

  

 

 
Hígítás Gazdaszervezet Gyártó. 

anti-Calbindin 1:1000 egér Sigma 

anti-Brn3a 1:1000 egér Santa Cruz 

Szekunder antitest Hígítás Gazdaszervezet Gyártó. 

anti-egér IgG Alexa 488 1:500 kecske Invitrogen 
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3.6. Western blot analízis  

Kísérleteink során a Caspase 3, Caspase 7, Caspase 9, Chx10, GS, HPC1, PCNA 

valamint a PKCα fehérjék mennyiségének változását western blot analízissel vizsgáltuk. A 

vizsgálat menete a következő volt. 

A fehérje kivonás során a kipreparált retinákat radioimmunprecipitációs assay (RIPA) 

lízis puffer (1% nonidet-P 40, 1% nátrium-dezoxikolát, 0,1% nátrium-dodecil-szulfát, 

0,15M NaCl, 10mM foszfát puffer, 2mM EDTA, Aprotonin, Leupeptin, Na-vanadát, Na-

fluorid, PMSF, 150mM DTT) segítségével tártuk fel, 5 perces, manuális, jégen történő 

homogenizációval, majd további 10 perc jégen való inkubáció után, 30 percig, 13 000 rpm 

fordulatszámon, +4 ˚C-on, centrifugáltuk azokat. Végül a fehérjét tartalmazó felülúszót 

pipettával összegyűjtöttük, majd a mintákat a felhasználásig -80 ˚C-on tároltuk. A 

fehérjekoncentrációt spektrofotometriás méréssel határoztuk meg, Biophotometer plus 

(Eppendorf) készülék segítségével. A minták előkészítéséhez a BCA Protein Assay Kit-et 

(Thermo Scientific) használtunk. A mintaelőkészítés során standardizáltuk a minták 

fehérjekoncentrációját, és 1µg/µl értékre állítottuk be. A mintákhoz lítium-dodecil-szulfát 

tartalmú (NuPAGE LDS Thermo Fisher Scientific) mintapuffert és 500 mM dithiothreitolt 

(DTT, Thermo Scientific) adtunk, majd 10 percig 70˚C-os vízfürdőben inkubáltunk. A 

gélelektroforézis futtatásokat 3-morfolinopropánszulfidsav (MOPS) futtató pufferben 

végeztük (2,5 mM MOPS, 2,5 mM TRIS, 0,005% nátrium-dodecil-szulfát, 0,05 mM 

EDTA), a futtatókád belső terébe antioxidást tettünk. A mintákat 4-12%-os grádiens 

poliakrilamid gélek segítségével választottuk el (Life Technology). Az elválasztás során a 

gél zsebeibe mintánként 20-25 µg fehérjét vittünk fel. A transzferálás során a szétválasztott 

fehérjéket a gélekkel azonos méretű polivinilidén-fluorid (PVDF) membránokra vittük át 

(Perkin Elmer). A metanollal nedvesített membránból, transzfer pufferrel (1,25mM bicin, 

1,25mM TRIS, 0,05mM EDTA, 10% metanol) átitatott szűrőpapírokból, és a mintákat 

tartalmazó gélből, szendvicseket készítve végeztük a transzferálást. A folyamat 120 mA 

áramerősség mellett, 20-25 perc időtartamban a félszáraz transzferáló berendezés (BioRad) 

segítségével történt. Az immunblot során első lépésként a membránokat 1 órán át 

elszívófülke alatt, szobahőmérsékleten szárítottuk, majd egy órán át blokkoló oldatban 5% 

zsírszegény tejpor, 1% BSA, TRIS-pufferelt nátrium-klorid oldatban (TBS-T) (20mM TRIS, 

150mM NaCl, 0,1% tween-20) inkubáltunk, a nem specifikus kötőhelyek lekötése céljából. 

A blokkoló oldatban higított primer antitestekkel (4. táblázat) egy éjszakán át 4 ˚C-on 
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inkubáltunk, a normalizáláshoz anti-glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenáz (GAPDH) (1:10 

000 Sigma Aldrich), és anti-B-tubulin (1:10 000, Sigma Aldrich) antitesteket alkalmaztunk. 

 

4. táblázat: A western blot analíziseknél alkalmazott primer antitestek. 

Antitest Hígítás Gazdaszervezet Gyártó 

anti-hasított Caspase3 1:1000 nyúl Cell Signaling Tech 

anti-hasított Caspase7 1:1000 nyúl Cell Signaling Tech 

anti-hasított Caspase9 1:1000 nyúl Cell Signaling Tech 

anti-Proliferating-Cell-

Nuclear-Antigen (PCNA) 
1:2000 egér Cell Signaling Tech 

anti-Glutamin synthase 

(GS) 
1:2000 egér BD Transduction 

anti-Protein-kinase C 

(PKCα) 
1:2000 egér 

Santa Cruz 

Biotechnology 

anti-Chicken Homeobox10 

(CHX10) 
1:2000 birka Thermo Scientific 

 

Ezt követően a membránokat 3x10 percig TBST-T oldatban mostuk, majd 6 órán át  

4 ˚C-on, vagy 2 órán át szobahőmérsékleten inkubáltunk a torma-peroxidázal konjugált 

szekunder antitesteket tartalmazó blokkoló oldatban (1:10 000, Sigma Aldrich) (5. táblázat). 

A kialakult antigén-antitest reakciók előhívásához Western Lightning Chemiluminescence 

Plus (Perkin Elmer) reagenst használtunk, melyben a membránokat 1 percig előinkubáltuk, 

majd előhívtuk. A kemiluminescens jelet FluoroChem Q Imaging (ProteinSimple) 

fotorendszerel detektáltuk, vagy röntgen filmen, Kodak X-OMAT Blue Autoradiograph 

(SigmaAldrich) filmet használva, filmkazettában rögzítettük. 
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5. táblázat: A western blot analíziseknél alkalmazott szekunder antitestek. 

Szekunder antitest Hígítás Gazdaszervezet Gyártó 

anti-nyúl IgG-torma-

peroxidáz konjugált 
1:10 000 szamár Sigma Aldrich 

anti-egér IgG-torma-

peroxidáz konjugált 
1:10 000 szamár Sigma Aldrich 

anti-birka IgG-torma-

peroxidáz konjugált 
1:10 000 szamár Sigma Aldrich 

 

3.7. Caspase 3/7 aktivitás mérése  

A retinában aktív apoptotikus enzimek (aktív caspase-3 és 7) működését caspase assay 

segítségével mutattuk ki (Apo-ONE Homogenosus Caspase-3/7 assay, Promega). 

Feltételeztük, hogy az apoptózisra gyakorolt hatás a kezelés időpontjától és nem a kezelések 

számától függ, ezért a caspase aktivitás kimutatása céljából egyszeres kezeléseket, és a többi 

vizsgálatnál finomabb időbeli felbontást alkalmaztunk. Az egyik vizsgálati csoportnál P5 

korban, míg a másik csoport esetén P7 korban végeztük a kezelést. Ezt követően öt 

időablakot választva: 6, 12, 18, 24, és 48 óra elteltével távolítottuk el a retinákat (6. ábra). 

Ebben a vizsgálatban mindkét kezelési időpont során, mind az öt időablakban, 5-5 állaton 

végeztük el kísérleteinket.  

 

 

A kipreparált retinákat proteáz inhibítorokat tartalmazó hipotóniás lízis pufferrel 

(20mM TRIS, 3mM MgCl2, 10mM NaCl, Aprotonin, Leupeptin, Na-vanadát, Na-fluorid, 

PMSF, 150mM DTT) tártuk fel. Ezt követően 5 percig manuálisan, jégen homogenizáltuk, 

majd 10 perc, jégen történő inkubáció után 30 percig, 13 000 rpm fordulatszámon, +4 ˚C-on 

6. ábra: A kísérleti állatok retinájának kezelési és eltávolítási metodikája a Caspase assay  

vizsgálatok során. 
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centrifugáltuk azokat. A fehérjét tartalmazó felülúszót pipettával gyűjtöttük össze és az így 

keletkezett fehérje törzsoldatokkal végeztük a további vizsgálatokat. A végső reakció 

térfogatot 200 µl-re állítottuk be. A mintákat 96 lyukú vizsgáló lemezekben mértük. Első 

lépésként minden csőbe 100 μl Apo-ONE Homogeneous Caspase-3/7 reagenst tettünk, majd 

ehhez pipettáztuk hozzá a további 100 μl vizsgálandó mintát, valamint a kontrollként 

használt vak oldatot. Ezt követően a mintákat rázóasztal segítségével óvatosan 

összekevertük (350rpm) 30 másodpercig, majd szobahőmérsékleten inkubáltuk 90 percen 

át. A retinákban jelenlévő caspase-3/7 enzimek a kitben lévő szubsztrátot hasítják, az így 

keletkező termék egy reagenshez kötődve 499 nm fénnyel gerjeszthető, mely a gerjesztés 

hatására 521 nm hullámhosszú fényt emittál. Ezt GloMax Mutiretection System típusú 

spektrofluorométerrel (Promega) detektáltuk. A mért fényemissziós értékeket a minták 

fehérjekoncentrációinak értékeivel normalizáltuk. A minták fehérjemennyiségeit a 3.6.2. 

részben leírt módon a BCA Protein Assay Kit-et (Thermo Scientific) határoztuk meg. 

Minden időpont esetén az azonos állatokból származó kontroll és kezelt retinákból származó 

aktivitások átlagát hasonlítottuk össze. A kontroll szem aktivitását 100%-nak vettük, és 

ehhez hasonlítottuk a kezelt retinák aktivitás értékeinek átlagát. Az azonos időpontokból 

származó 5 állat eredményeinek átlagát ANOVA teszttel hasonlítottuk össze a kontrollból 

származó adatokkal, (P≤0,05). 
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4. Eredmények 

 

4.1. A retina szerkezetének morfológiai vizsgálata PACAP1-38 

kezelést követően  

Kutatócsoportunk korábbi eredményei azt mutatták, hogy a P5-től P10-ig terjedő 

időszakban a retinális sejtek többsége PAC1 receptort expresszált. PAC1 immunreaktivitást 

figyeltünk meg a horizontális-, bipoláris-, amakrin- és, ganglion sejteken valamint a Müller 

sejtek nyúlványain is (Dénes és mtsai., 2014). Ebben a munkában a PACAP1-38 

intravitreális injektálását követően a retinából készített félvékony és kriosztátos 

metszeteken, valamint teljes retina preparátumokon kvalitatív és kvantitatív morfológiai, 

morfometriai és immuncitokémiai vizsgálatokat végeztünk. A morfológiai változások 

hátterében lezajló folyamatokat molekuláris módszerekkel igyekeztünk tisztázni. 

 

4.1.1. A retina általános felépítésének vizsgálata PACAP1 -38 kezelést 

követően  

A P5 és P7 napon kezelt és P9 napon eltávolított, valamint a P5, P7, P9 napokon kezelt 

és a P10 napon eltávolított retinák esetében a kétszeres PACAP1-38 kezelés nem okozott a 

retina szerkezeti felépítésében fénymikroszkóppal látható változást. A félvékony 

metszeteken, az egyes retinarétegek a kontrollhoz hasonló módon jelentek meg (7. ábra A, 

A’ kép). A háromszoros PACAP1-38 kezelés után azonban az INL szerkezete a kontrolhoz 

viszonyítva rendezetlenebb volt (6. ábra B, B’, C, C’ kép), és a GCL-ben a sejtek több 

sejtsorba rendeződtek. 
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A metszetek ugyanazon patkány kezelt és kezeletlen retinájából készültek. A: P8 kontroll, A’: Kétszer kezelt, 

P8 korú retina, B, C: P10 kontroll, B’, C’: Háromszor kezelt, P10 korú retna., (az A-A’, valamint a B-B’ 

metszetek aránymértéke megegyezik, ONL - külső szemcsés réteg, INL - belső szemcsés réteg, IPL - belső rostos 

réteg, GCL - ganglion sejek rétege). Az aránymérték: 50 μm az ábra minden képénél. 

  

7. ábra: PACAP1-38 kezelt retinákból származó félvékony metszetek toluidinkék festve. 



30 
 

4.1.2. A retina rétegeinek morfometriai vizsgálata félvékony metszeteken 

PACAP1-38 kezelést követően  

Méréseinket 4 kontrol (n=4) és 4 kezelt (n=4) szemen végeztük, mely során az OLM 

és ILM között mért teljes retina vastagságot tekintettük 100%-nak, és az egyes rétegek, mint 

az ONL, OPL, INL és IPL vastagságát ehhez viszonyítottuk. Azt tapasztaltuk, hogy sem a 

kétszer (P5, P7 korban), sem a háromszor (P5, P7, P9 korban) injektált, PACAP1-38 

kezelések a retina rétegek relatív vastagságát nem változtatták meg (8. ábra). 

 

8. ábra: A retina rétegek relatív vastagsága háromszoros PACAP1-38 kezelés után. 

A háromszoros PACAP1-38 kezelés a retina rétegek relatív vastagságát nem változotatta meg. A hibasávok a 

szórást (SD) jelölik. 

 

4.2. A ganglion sejtréteg morfológiai vizsgálata PACAP1-38 

kezelést követően  

Az emlős retinában a GCL-t az egy sorban elhelyezkedő ganglion sejtek alkotják. 

Elsőként ezt a sejtréteget, valamint sejttípust vizsgáltuk, mivel a félvékony metszetek 

vizsgálata során már feltűnt, hogy a ganglion sejtek több sorba rendeződnek a kontroll 

egysejtsoros GCL-hez képest, valamint a ganglion sejtek helyzetük alapján a félvékony 

metszeteken is egyértelműen azonosíthatóak. Vizsgáltuk a sejtek átmérőjét és a sejtek 

számát. 
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4.2.1. A ganglion sejtek átmérőjének vizsgálata  

Kétszeres és háromszoros PACAP1-38 kezelést követően vizsgáltuk 4 állat retinájának 

ganglion sejtjeit. Az azonos módon kezelt retinákat homogénnek tekintve kaptuk meg a 9. 

ábrán is látható minta elemszámokat, melyek a megmért sejtek számát jelölik. Kétszeres 

kezelésnél a kontroll reinákban 896 sejtet, a kezeltekben 1135 sejtet, míg a háromszoros 

kezelésnél a kontroll mintákban 472, a kezelt mintákban pedig 434 sejtet mértünk meg. A 

ganglion sejtek átmérőjében mind a kétszeres, mind a háromszoros PACAP1-38 kezelés után 

kismértékű növekedést figyeltünk meg, ám ennek mértéke statisztikailag nem mutat 

szignifikáns különbséget (9. ábra). Kétszeres kezelésnél 6,69±0,22 μm-ről 6 91±0,14 μm-re, 

míg háromszoros kezelésnél 6,19±1,35 μm-ról 6,5±0,16 μm-re változott az átlagos 

sejtátmérő. 

A kétszeres valamint háromszoros PACAP1-38 kezelés után, a ganglion sejtek átmérőjeben kismértékű, de nem 

szignifikáns növekedés következett be. A minta elemszámok a megmért ganglion sejtek számát jelzik, a 

hibasávok a szórást (SD) jelölik, (P1-38 2x/3x– kétszeres/háromszoros PACAP1-38 kezelés). 

 

4.2.2. A ganglion sejtek számának vizsgálata félvékony metszeteken 

A ganglion sejtek számának változását ugyanazon 4 kontroll és 4 kezelt retinából 

származó, azonos metszeteken vizsgáltuk, mint a ganglion sejtek átmérőjét. A sejtszám 

vizsgálata során 100 μm hosszú szakaszokon számoltuk a ganglion sejteket és hasonlítottuk 

össze a kontroll retinákban tapasztalt eredményekkel. A 4 kontroll és 4 kezelt retinában 9 

szakaszt választottunk ki a centrális retina területén. A számolás során kapott sejtszámokat 
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9. ábra: A ganglion sejtek átmérőjének változása PACAP1-38 kezelések után. 
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100 μm hosszúságra kifejezve adtuk meg. A kétszeres PACAP1-38 kezelés alig érzékelhető 

változást eredményezett: a kontroll retinákban 11,23±1,01 a kezelt retinákban pedig 

11,69±096 volt a 100 μm-re eső átlagos sejtszám. A háromszoros PACAP1-38 kezelés után 

a 100 μm-re eső ganglion sejtek száma átlagosan 11,88±3,04-ről, 17,22±1,95-re változott 

(10. ábra), ami 44,99%-os, szignifikáns emelkedést jelent (p≤0,05). 

Amíg a kétszeres PACAP1-38 kezelés után a 100 μm-re eső ganglion sejtszám nem válozott, addig a háromszor 

kezelt állatok retinájában a ganglion sejtek száma szignifikáns emelkedést mutatott. A minta elemszámok a 

kísérleti állatok számát jelzik, minden esetben n=4, a hibasávok a szórást jelölik, (P1-38 2x/3x – 

kétszeres/háromszoros PACAP1-38 kezelés). 

 

A félvékony metszeteken tapasztalt ganglion sejtszám növekedést a továbbiakban 

teljes preparátumokon is megvizsgáltuk, anti-Brn3a immuncitokémiai jelölés segítségével.  
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PACAP1-38 kezelés után. 
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4.2.3. A ganglion sejtek számának vizsgálata teljes preparátumon  

A Brn3a pozitív ganglion sejtek kimutatása teljes preparátumon (11. ábra), 

megerősítette és pontosította a félvékony metszeteken kapott eredményeket. Mivel 

értékelhető változás csak a háromszoros kezelést követően alakult ki, így a teljes 

preparátumokon, csak háromszoros PACAP1-38 kezelést alkalmaztunk. A teljes 

peraparátumon a Brn3a immunpozitív sejtek eloszlását a 11. ábra mutatja. A PACAP1-38 

kezelések hatására, a ganglion sejtek sűrűsége, a kontroll retinákban számolt átlagos 

5600±514/mm2 értékről a kezelt retinák centrális területén 8469±196/mm2–re emelkedett, 

mely átlagosan 52,23%-os növekedést jelent (6. táblázat).  

A Brn3a pozitív ganglion sejtek (nyíl) sűrűsége a kontrollhoz képest (A) jelentős mértékben megnövekedett  

a háromszoros PACAP1-38 kezelés hatására (A’). Az aránylépték mindkét minta esetében 20μm. 

 

6. táblázat: A Brn3a immunreaktív sejtek sűrűsége kontroll és 3x PACAP1-38 kezelt retinákban. 

Retina minta 

száma 

Sejtsűrűség sejt/mm
2 

Kontroll 

Sejtsűrűség sejt/mm
2 

3x PACAP1-38 
Relatív változás 

I. 5567 8621 54,86% 

II. 6130 8247 34,55% 

III. 5103 8537 67,28% 

Átlag 5600±514 8469±196 52,23% 

 

  

11. ábra: Brn3a pozitív sejtek eloszlása teljes preparátumon. 
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Továbbiakban a ganglion sejtek számbeli növekedésének okát, valamint az INL 

sejtrétegben kialakult rendezetlenség hátterét vizsgáltuk. A sejtszám növekedésének 

hátterében ‒ egy fejlődő szövet esetében ‒ négy lehetséges mechanizmus állhat: az apoptózis 

gátlása, a sejtdifferenciáció elősegítése, a sejtosztódás, vagy a migráció mértékének 

növekedése. 

 

4.3. Az apoptózis vizsgálata  

Tekintettel arra, a hogy PACAP1-38 egy ismert anti-apoptotikus hatású peptid, 

vizsgálatainkat a PACAP1-38 kezelés apoptózisra kifejtett hatásával kezdtük. Ahhoz, hogy 

kiderítsük van-e apoptózis, és ha igen, ez melyik sejtréteget, ill. sejttípust érinti, elsőként 

kriosztátos metszeteken TUNEL tesztet végeztünk. 

 

4.3.1. Apoptotikus sejtek kimutatása  TUNEL teszttel PACAP1-38 kezelést 

követően  

Az apoptózis vizsgálatát TUNEL teszttel az egyszer, kétszer és háromszor kezelt retina 

mintákból készített kriosztátos metszeteken végeztük el. Első lépésként csak egyszer, a P5 

napon kezeltünk, és a P7 napon távolítottuk el a retinákat. Ezekben a mintákban sem láttunk 

a GCL-ben apoptotikus sejteket, sem a kontrollban, sem a kezelt mintákban. Az INL-ben 

ebben az időpontban is megjelentek apoptotikus sejtek, azonban ezeknek a száma, az 

egyszeres PACAP1-38 kezelés hatására nem mutatott változást (12. ábra A, A’ kép). A P5 

és P7 napon kétszer kezelt, és a P9 napon eltávolított retinákból készült metszeteken (12. 

ábra B, B’ kép), a GCL-ben továbbra sem találtunk TUNEL pozitív sejteket, míg az INL-

ben a kontrollban jelenlévő apoptotikus sejtek száma, a kétszeres PACAP1-38 kezelés 

hatására emelkedést mutatott. A háromszor kezelt állatokban, a fentiekhez hasonlóan 

apoptotikus sejtek nem voltak detektálhatóak a GCL-ben, ugyanakkor az INL-ben TUNEL 

pozitív sejtek száma, a PACAP1-38 kezelés hatására növekedést mutatott (12. ábra C, C’ 

kép). 
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Mivel a PACAP1-38 kezelés proapoptotikus hatása váratlan eredmény volt, így ezt a 

hatást igyekeztünk a továbbiakban molekuláris vizsgálatok segítségével igazolni és 

elemezni.  

P5 napon kezelt és a P7 napon eltávolított minták (A, A’), P5 és P7 napokon kezelt és a P9 napon eltávolított 

retinák (B, B’). P5, P7 és P9 napokon kezelt és P10 napokon eltávolított retinák (C, C’). (ONL - külső szemcsés 

réteg, INL - belső szemcsés réteg, GCL - ganglion sejek rétege), Az aránylépték minden felvételen 30μm. 

  

12. ábra: TUNEL pozitív apoptotikus sejtek (nyilak) a kontroll és PACAP1-38 kezelt retinákban. 
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4.3.2. Caspase 3, Caspase 7, Caspase 9 fehérjék kimutatása western blot 

analízissel 

Western blot vizsgálatainkkal, mint fél kvantitatív módszerrel, a caspase fehérjék 

(caspase 9, caspase 3 és caspase 7) mennyiségét vizsgáltuk. Mivel a proapoptotikus hatás a 

P5 és P7 napon kezelt és P9 napon eltávolított retinákban volt a legkifejezettebb, így westen 

blot vizsgálatainkat ezeken a mintákon végeztük. A caspase rendszer fehérjék vizsgálata sem 

az iniciátor (caspase 9), sem a végrehajó (caspase 3-7) fehérjék esetében sem mutatott 

változást (13. ábra). ezért a finomabb elemzés céljából biokémiai assay-el folytattuk az 

elemzést. 

A kétszeres PAC1-38 kezelés nem eredményezett változást a Caspase 3, Caspase 7, Caspase 9 fehérjék 

mennyiségében. A belső kontrollként alkalmazott β tubulin 50kDa-nál, még a caspase enzimek 18 kDa-nál 

láthatóak. 

 

4.3.3. Caspase enzimek aktivitásának vizsgálata PACAP1 -38 kezelt 

retinákban  

A caspase assay segítségével is megvizsgáltuk azt, hogy a PACAP1-38 kezelés hogyan 

hat az apoptotikus folyamatokra. A TUNEL teszt esetén látott proapoptotikus hatás esetén 

feltételeztük, hogy a kezelés időpontja és nem a kezelés száma a kulcsfontosságú a tapasztalt 

hatás kiváltásában. Ezért a vizsgálatok időbeli felbontását tovább finomítottuk, és csak 

egyszeres kezeléseket alkalmaztunk. Két mintacsoportot állítottunk fel, egyiket a P5, 

másikat a P7 napon vetettük alá a PACAP1-38 kezelésnek, majd mindkét esetben a 6, 12, 

18, 24 és 48 órával a kezelést követően eltávolított mintákat vizsgáltuk. A P5 napon kezelt 

minták közül, a kezelést követően 6 órával a caspase aktivitás a kontrollhoz képest 11,69%-

al (n=5), 12 órával a kezelés után 16,26%-al (n=5) nőtt. A kezelés után 18 órával eltávolított 

retinák esetében jelentős, 31,18%-os (n=5) emelkedést tapasztaltunk, mely szignifikánsnak 

bizonyult (P≤0,05). A 24 órával később eltávolított mintákban már csak 2,68% (n=5) volt a 

13. ábra: Caspase 9, Caspase 3, Caspase 7 fehérjék mennyiségének vizsgálata P9 korú,  

2x PACAP1-38 kezelés után. 
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változás mértéke, míg 48 órával a kezelés után 2,15%-os (n=5) változást figyeltünk meg a 

caspase3/7 enzimez szintjében (14. ábra). 

A P5 korú, egyszeres PACAP1-38 kezelt állatok retinájában a kezelést követően 6,12 és 24 órával nem történt 

értékelhető változás, 12 órával a kezelés után eltávolított retinákban kismértékű, de nem szignifikáns növekedés 

volt tapasztalható. 18 órával a kezelést követően szignifikáns emelkedést tapasztaltaltunk a caspase3/7 enzimek 

aktivitásában. A minta elemszámok a kísérleti állatok számát jelzik vizsgálati időpontonként, a hibasávok a 

szórást jelölik, a kontrollt mindenhol 100%-nak tekintettük (P1-38 1x - egyszeres PACAP1-38 kezelés). 

 

A P7 napon kezelt retinák esetében a kezelést követően a caspase3/7 enzimek 

aktivitásában nem mértünk szignifikáns változásokat (15. ábra). 
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14. ábra: Caspase 3/7 aktivitás vizsgálata biokémiai assay segítségével P5 korban, 6, 12, 18, 24  

és 48 órás mintákon. 



38 
 

A P7 korú, egyszeres PACAP1-38 kezelt állatok retinájában, a kezelést követően 6, 12, 18, 24 és 48 órával nem 

történt értékelhető változás a caspase3 és 7 enzimek aktivitásában. A minta elemszámok a kísérleti állatok 

számát jelzik, minden esetben n=5, a hibasávok a szórást jelölik, a kontrollt mindenhol 100%-nak tekintettük 

(P1-38 1x - egyszeres PACAP1-38 kezelés). 

 

A TUNEL tesztben tapasztalt apoptotikus hatást nem sikerült igazolni a western blot 

analízissel, mint félkvantitatív módszerrel, melynek oka feltételezhetően az, hogy a retinális 

összfehérje mennyiségéhez képest az aktív caspase-ok szintjének emelkedése nagyon 

csekély. A caspase assay segítségével azonban sikerült igazolni, hogy a P5 napon 

alkalmazott egyszeres PACAP1-38 kezelés, szignifikáns mértékben megnöveli a caspase3 

és 7 enzimek aktivitását, tehát proapoptotikus hatást fejt ki. A fenti eredmények, a PACAP1-

38 közismert anti-apoptotikus hatását figyelembe véve, több szempontból is meglepőek. 

Egyrészt, az anti-apoptotikus hatás elmaradása miatt, másrészt pedig a TUNEL tesztben 

megfigyelt és a caspase assay segítségével bizonyított proapoptotikus hatás miatt. 

 

4.4. A PACAP1-38 proliferációra kifejtett hatásának vizsgálata  

A PACAP1-38 feltételezett proliferációs hatásának igazolása céljából western blot 

analízissel vizsgáltuk meg a PCNA (proliferating cell nuclear antigen) fehérje szintjét, mely 

egy fontos scaffold fehérje az S fázisban aktív DNS szintetáz számára, ezért általánosan 

használt marker a sejtosztódás kimutatására. A vizsgálatot egyszer kezelt retinákon 

végeztük, melyeket vagy P5 korban injektáltunk és P7 korban preparáltunk, vagy P7 korban 
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15. ábra: Caspase 3/7 aktivitás vizsgálata P7 korban biokémiai assay segítségével, 6, 12, 18, 24  

és 48 órás mintákon. 
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injektáltunk és P8 napon távolítottunk el. A western blot analízist követően PCNA 

immunfestéssel tanulmányoztuk, hogy a retina mely sejttípusa osztódik ebben a fejlődési 

stádiumban. 

 

4.4.1. A PCNA mennyiségi változásának vizsgálata western blot analízissel 

PACAP1-38 kezelés után 

A PCNA western blot vizsgálata során a P5 korban egyszer kezelt, P7 napon 

eltávolított retinák esetén a PCNA szint emelkedését tapasztaltuk. Hasonlót észleltünk a P7 

napon egyszer kezelt és P8 napon eltávolított minták esetében is (16. ábra).  

P7 és P8 korú, egyszer kezelt retinák esetén egyaránt a PCNA fehérje szintjének emelkedését tapasztaltuk a 

PACAP1-38 kezelés hatására. A belső kontrollként alkalmazott β-tubulin 50kDa-nál, míg a PCNA fehérje 36 

kDa-nál látható. 

 

4.4.2. PCNA immunpozitív sejtek kimutatása PACAP1-38 kezelt retinában 

Mivel a western blot vizsgálatokkal bizonyítottuk a PCNA fehérje mennyiségi 

növekedését, így a továbbiakban kriosztátos metszeteken, anti-PCNA antitest segítségével 

vizsgáltuk, hogy mely sejtek lehetnek PCNA pozitívak. Az anti-PCNA antitest főként az 

INL sejtréteg középső vonalában elhelyezkedő sejteket jelölte meg, melyek helyzetük 

alapján Müller glia sejtek lehetnek (17. ábra A, A’ kép, nyilhegyek). Ezen kívül az INL felső 

rétegében is jelölődött néhány sejt, melyeket alakjuk és elhelyezkedésük alapján horizontális 

sejtekként azonosítottunk (17. ábra A, A’ kép, nyilak). A PCNA pozitív sejtek azonosítására 

továbbiakban glutamin szintáz (GS) antitestet alkalmaztunk, mely specifikus markere a 

Müller sejteknek (18. ábra B, B’ kép, nyilak). A kolokalizációs vizsgálatok kimutatták, hogy 

az INL középső rétegében elhelyezkedő PCNA pozitív, tehát osztódó sejtek GS 

immunreaktívak is egyben (17. ábra C, C’ kép, nyilak és nyilhegyek). 

16. ábra: A PCNA fehérje mennyiségi vizsgálata PACAP1-38 kezelt retinában. 



40 
 

17. ábra: PCNA pozitív sejtek a P8 korú, egyszeres PACAP1-38 kezelt retinákban. 

A zölddel jelölődő sejtek PCNA pozitívak (A, A’). A nyil helyzete és morfológiája alapján horizontális sejtre 

mutat, a nyílhegyek pedig Müller sejtekre (B, B’). A pirossal jelölődő sejtek GS immunpozitívak. (C, C’) a 

nyilak és nyílhegyek, a GS és PCNA immunpozitív Müller glia sejteket mutatják. A D, D’ képek a C, C’ képek 

egy-egy részletét mutatják nagyobb nagyításban. (ONL - külső szemcsés réteg, INL - belső szemcsés réteg, P1-

38 1x – egyszeres PACAP1-38 kezelt). Az aránylépték: 20μm. 
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4.5. A PACAP1-38 kezelés hatásának vizsgálata az INL 

sejtrétegben 

A PACAP1-38 kezeléseket követően a retinarétegek arányaiban ‒ a félvékony 

metszeteken ‒ szignifikáns kvantitatív változást nem tudtunk kimutatni. Az INL sejtréteg 

kialakulásában azonban látható rendezetlenséget figyeltünk meg, mely strukturális 

változásokat sejtet (7. ábra, B,B’, C,C’ kép). Ennek tisztázása céljából az INL sejtréteg 

sejtjeit, kriosztátos metszeteken, sejtspecifikus antitestek felhasználásával immuncitokémiai 

festéssel jelöltük. A horizontális sejteket anti-calbindin, a Müller sejteket anti-GS, a bipoláris 

sejteket anti -Chicken HomeoBox 10 (Chx10), a pálcika bipolárisokat pedig anti-protein-

kináz C alfa (PKCα) markerekkel jelöltük. 

 

4.5.1. Calbindin pozitív horizontális sejtek vizsgálata PACAP1 -38 kezelt 

retinákban  

A 17. ábra A’ képén, a horizontális sejtekben is látható a PCNA immunreaktivitás, 

ezért indokoltnak tartottuk a sejtszámolás elvégzését. P7 korban kezelt és P8 napon 

preparált, teljes retinákon anti-calbindin immuncitokémiai jelölést a 18. ábra mutatja, a 

sejtszámolás eredményét a 7. táblázat foglalja össze. Az egyszeres PACAP1-38 kezelés 

hatására a calbindin pozitív sejtek négyzetmilliméterenkénti száma átlagosan a kontrollban 

tapasztalt 1312,5±70 sejt/mm2 értékről, 1578±277 sejt/mm2-re emelkedett. Ez a változás a 

kezelt retinákban a kontrollhoz képest átlagosan 19,85%-os növekedést jelent. 

A zöld színnel jelölődő calbindin pozitív horizontális sejtek sűrűsége a P7 korban egyszer kezelt retinákban.  

A kontrollhoz képes (A) jelentős növekedést mutat az egyszeres PACAP1-38 kezelés hatására (A’). Az 

aránylépték mindkét kép esetében 50 μm. 

 

18. ábra: Calbindin pozitív horizontális sejtek eloszlása teljes preparátumon. 
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7. táblázat: A calbindin pozitív horizontális sejtek sűrűségének változása patkány retinában, a P7 

korban alkalmazott, egyszeres PACAP1-38 kezelést követően. 

Calbindin 

Kontroll 1x PACAP1-38  

Retina száma 
Horizontális 

sejtsűrűség sejt/mm2 
Minta száma 

Horizontális 

sejtsűrűség sejt/mm2 

Relatív 

változás 

I. 1263 I. 1383 9,5% 

II. 1362 II. 1773 30,2% 

Átlag 1312,5±70 Átlag 1578±277 19,85% 

 

 

4.5.2. A PACAP1-38 kezelés hatása Chx10/PKCα pozitív, bipoláris sejtekre  

 A bipoláris sejtek vizsgálata előtt háromszoros PACAP1-38 kezelést alkalmaztunk, 

P5, P7, P9 napokon kezeltünk és a P10 napon távolítottuk el a retinákat. A bipoláris sejtek 

mindegyike jelölődik Chx 10 antitesttel, az ON-pálcika bipoláris sejtek pedig szelektíven 

jelölődnek PKCα antitesttel. Nagyszámú, bipoláris morfológiát mutató PKCα immunpozitív 

sejtet detektáltunk az INL felső rétegében (19. ábra A, A’ kép, nyilak). A PKCα-

immunreaktivitást mutató bipoláris sejtek morfológiájában nem tapasztaltunk változást a 

kezelt retinában. PKCα immunreaktív sejtek az INL alsó rétegében is láthatók (19. ábra A, 

A’ kép, csillagok), melyek elhelyezkedésük és alakjuk alapján amakrin sejtek lehetnek. 
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(A, A’) PKCα pozitív sejtek az INL felső részében nyilakkal jelölve, míg az INL alsó részében csillaggal jelöltek. 

(B, B’) A Chx 10 pozitív, bipoláris sejtek pirossal jelölődnek (nyílhegyek). (C, C’) A kettősen jelölődő, 

PKCα/Chx10 immunreaktív sejtek (nyilak - nyílhegyek). A kolokalizáció mértékében a PACAP1-38 kezelés 

hatására nem történt változás. A D, D’ képek a C, C’ képek egy-egy részletét mutatják, nagyobb nagyításban. 

(ONL - külső szemcsés réteg, INL - belső szemcsés réteg, IPL - belső rostos réteg, GCL - ganglion sejek rétege). 

Az aránylépték minden ábra esetén azonos: 30μm. 

19. ábra: Chx 10 és PKCα pozitív immunreaktív sejtek a PACAP1-38 kezelt P10 korú retinákban. 
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A Chx10 immunjelölés láthatóvá tette a bipoláris neuronok teljes populációját, 

melyben az egyes sejtek alakja, elhelyezkedése nem változott a háromszoros kezelés 

hatására a P10 korú retinákban (19. ábra, B, B’ kép, nyilhegyek). A kolokalizációs vizsgálat 

azt mutatta ki, hogy a PKCα-pozitív sejtek, az INL felső rétegében lényegileg minden 

esetben együtt jelölődnek a Chx 10 pozitív sejtekkel, megerősítve, hogy ezek pálcika 

bipoláris sejtek, míg az INL alsó rétegében elhelyezkedő PKCα pozitív sejtek nem 

jelölődnek együtt a Chx10-el, alátámasztva azt a feltevést, hogy ezek amakrin neuronok. A 

PKCα, Chx 10 kolokalizáció mértékében, a PACAP1-38 kezelés hatására, a P10 retinákban 

nem tapasztaltunk eltérést (19. ábra, C, C’ kép).  

Kíváncsiak voltunk rá, hogy a bipoláris sejteket megjelölő Chx10, vagy a pálcika 

bipoláris sejteket specifikusan jelölő PKCα fehérjék szintjében történik-e változás. P5 

napnál egyszer kezelt, P7 napon eltávolított, valamint P5 és P7 napnál kétszer kezelt és P9 

napon eltávolított retina mintákat vizsgáltunk. A western blot vizsgálatok eredménye azt 

mutatja, hogy a PKCα szintje az egyszeres kezelés hatására nem változott, de a kétszeres 

kezelés hatására kis mértékben emelkedett (20. ábra, A kép). A teljes bipoláris sejt populáció 

által expresszált Chx10 mennyiségét a PACAP kezelések nem befolyásolták (20. ábra, B 

kép). 

A PKCα fehérje szintje egyszeres kezelés hatására nem változott, ám a kétszeres PACAP1-38 kezelés 

kismértékű emelkedést eredményezett (A). A Chx10 fehérje esetén hasonló módon, a western blot analízis nem 

mutatott változást (B). A normalizációhoz használt β tubulin - 50kDa, a PKCα - 80kDa, a Chx10 - 39 kDa 

molekulatömeggel rendelkezik. 

 

  

20. ábra: PKCα és Chx 10 fehérjék mennyiségi változása PACAP1-38  

kezelés hatására P7 és P9 korú retinákban. 
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4.5.3. A GS immunreaktív Müller glia sejtek vizsgálata PACAP1-38 kezelt 

retinákban  

Az immuncitokémiai vizsgálatok során a P10 korú, háromszoros PACAP1-38 

kezelésen átesett retinák esetében a GS immunpozitív Müller gliasejtek nyúlványai a 

kontroll retinákkoz képest (21. ábra A, B kép) szemmel látható erősödést, sűrűsödést 

mutattak a PACAP1-38 kezelt retinákban (21. ábra, A’, B’ kép). 

A háromszoros PACAP1-38 kezelés hatására a kontroll retinákhoz képest (A), a zölddel jelölődő GS 

immunreaktív sejtek (nyíl) arborizációjának növekedése figyelhető meg a kezelt retinákban (A’), (ONL - külső 

szemcsés réteg, INL - belső szemcsés réteg, IPL - belső rostos réte). A B, B’ képek az A, A’ képek egy-egy 

részletét mutatják nagyobb nagyításban. Az aránylépték A, A’ esetén: 30μm, B,B’ esestén 15µm. 

 

21. ábra: GS immunreaktív sejtek P10 korú, háromszoros PACAP1-38  

kezelésű retinák INL rétegében. 
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A GS mennyiségi vizsgálatát célzó western blot analízis nem mutatott ki értékelhető 

változást sem a P7 korú, egyszeres PACAP1-38 kezelést kapott, sem a P9 korú, kétszeres 

PACAP1-38 kezelést kapott retinák esetében (22. ábra).  

A GS fehérje mennyiségében nem tapasztaltunk változást, sem a P7 korú egyszeres, sem a P9 korú kétszeres 

PACAP1-38 kezelés után. A belső kontrollként β-tubulint alkalmaztunk, mely 50 kDa-nál jelenik meg, míg a 

GS fehérje 45 kDa-nál látható. 

  

22. ábra: A GS fehérje mennyiségi vizsgálata P7 korú, egyszeres PACAP1-38 kezelés,  

valamint P9 korú kétszeres PACAP1-38 kezelés hatására. 
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5. Eredmények megbeszélése 

 

Kutatócsoportunk korábban megvizsgálta, hogy a fejlődő emlős retinában mely 

struktúrák expresszálnak PAC1 receptort, majd a jelölődő retinális neuronokat specifikus 

sejtmarkerek segítségével azonosították (23. ábra). Ez a vizsgálat kimutatta, hogy a 

ganglion-, amakrin- és bipoláris sejtek sejttestjein, valamint a horizontális sejtek sejttestjein 

és nyúlványrendszerén, a Müller sejteknek pedig csak a nyúlványain jelenik meg a PAC1 

receptor immunreaktivitás (Dénes és mtsai., 2014). Ezek az eredmények alapot szolgáltattak 

a dolgozatban prezentált kísérletek elvégzésére, melyek célja az volt, hogy tisztázzák a 

PACAP1-38 szerepét az emlős retina posztnatális fejlődésének középső periódusában. 
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Az A ábrán, nyílhegyek jelölik a PAC1 pozitív amakrin sejteket és nyilak a ganglion sejteket a P5 korú 

retinában. A1 nagyobb nagyításban egy immunreaktív horizontális sejtet ábrázol (csillag). B kép P7, C kép 

P9, még D kép P10 korú retina metszetek PAC1 immunpozitív struktúráki láthatóak. Intenzív PAC1-receptor 

immunreaktivitás figyelhető meg a GCL-ben, a ganglion sejteket nyilak jelzik. Különálló sejtpopulációk 

jelölődnek az INL-ben, ezek helyzetük és morfológiájuk alapján feltételezhetően a következőek: horizontális- 

(csillag), bipoláris- (üres nyílhegy), és amakrin sejtek (teli nyílhegy). A D1 kép amakrin- (teli nyílhegy), míg a 

D2 ábra bipoláris sejtet (üres nyílhegy) jelöl. A mikroszkópos képek nem mutatnak jelentős változást a PAC1-

receptor immunreaktivitásban a P5 és P10 közötti időszakban. (OPL - külső rostos réteg, INL - belső szemcsés 

réteg, IPL - belső rostos réteg, GCL - ganglion sejek rétege). Az A, B, C, D képek arányléptéke 20 μm; az A1, 

D1, D2 képek arányléptéke 5 μm. 

23. ábra: Fluoreszcens mikroszkóppal készült képek a PAC1 receptor immunreaktív elemek 

előfordulását mutatják a neurális retina függőleges, kriosztátos metszetein (Dénes és mtsai. 2014). 
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5.1. A PACAP1-38 proliferatív hatása a posztnatális retina fejlődés 

középső fázisában  

A peptid sejtosztódásra kifejtett hatásával kapcsolatban számos tudományos 

közlemény látott napvilágot, melyek két táborra oszthatók: proliferatív és anti-proliferatív 

hatást bizonyító kísérletek (Meyer, 2006). Ezen kutatások jelentősége abban rejlik, hogy a 

peptid anti-apoptotikus hatása mellett egy másik, alternatív védőmechanizmust 

feltételeznek, nevezetesen az indukált progenitor sejtek által szabályozott regeneráció 

lehetőségét. Csirke embrióból és felnőtt egér agyból származó neuroblasztok, valamint 

retinális ganglion sejtek osztódását serkentette a PACAP1-38 (Erhardt és Sherwood, 2004; 

Mercer és mtsai., 2004; Ding és mtsai., 2012), míg kisagyi szemcse sejtek proliferációját 

gátolta (Fila és mtsai, 2009). A látszólag ellentmondó hatást, azok a kísérletek oldják fel, 

melyek leírják, hogy a PACAP1-38 mind proliferatív, mind anti-proliferatív funkcióval 

rendelkezik koncentráció-függő és izoforma-specifikus módon. Egészen pontosan, serkenti 

a sejtosztódást pikomoláris koncentrációban, és gátolja ennél nagyobb töménységben 

neuroblasztóma sejtvonalakon (Lelievre és mtsai., 1998), valamint, hogy a Hop1 izoforma 

jelenléte proliferációt biztosít, a Null izoforma pedig anti-mitogén hatást közvetít 

nagyagykérgi prekurzor sejteken (Lu és mtsai., 1998; Yan és mtsai., 2013). Hasonló a 

helyzet a retinális sejtek esetében is, hiszen a ganglion sejtek és a dopaminerg amakrin sejtek 

kialakulására a PACAP1-38 serkentően hat (Borba és mtsai., 2005; Ding és mtsai., 2012), 

míg a PAC1 receptor túlzott expressziója csökkentette a GABA-erg amakrin sejtek számát 

(Lang és mtsai., 2010).  

Kísérleteinkben vizsgált fejlődési periódusban a ganglion sejtek átlagos számának 

emelkedése a retina centrális területén a kétszeres PACAP1-38 kezelés hatására nem volt 

szignifikáns mértékű, a háromszoros kezelés azonban, mind a félvékony, mind a teljes 

praparátumokon szinifikáns mértékű, átlagosan 52,23%-os emelkedést váltott ki. A 

bekövetkező ganglion sejtszám növekedés hátterében többféle mechanizmus is állhat, 

melyek közül az egyik legkézenfekvőbb a sejtosztódás kiváltása. A retinális ganglion sejtek 

fejlődése egymással átfedő szakaszokra osztható, melyek a proliferáció, az elköteleződés, 

migráció és differenciálódás. A multipotens heterogén progenitor sejtekből, a retinális 

ganglion sejtek az elsők, melyek a retinális neuronok közül kialakulnak a gerincesek 

retinogenezise az E11 naptól kezdődően (Young, 1985; Prada és mtsai., 1991; Dallimore és 

mtsai., 2002; Isenmann és mtsai., 2003). Ezt követően, a pluripotens progenitor sejten belüli 

gén expresszió során olyan gének aktiválódnak, mint például a Math5, Pax 6, majd a Brn3b 

(Gan és mtsai., 1999; Mu és Klein, 2004), melyek determinálják a ganglion sejtté válást. A 
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retinális ganglion sejtek axon növekedése megkezdődik a dendritikus struktúra kialakulása 

előtt (Maslim és mtsai., 1986). Isenmann és munkatársai (2003) arról számolnak be, hogy 

az E16 napon kialakult retinális ganglion sejtek a születés időpontjára elérik a korpusz 

genikulátum laterále területét a talamuszban, míg a születéskor kialakuló retinális ganglion 

sejtek esetében ez a folyamat P5 korban fejeződik be. Az amakrin sejtek az első szomszédos 

sejtek, amelyek felé a retinális ganglion sejtek kiterjesztik a dendritikus nyúlványaikat, 

amelyeket szorosan követ a bipoláris- és a horizontális neuronokhoz való kapcsolódás. A 

késői proliferáció jelensége tehát az általunk vizsgált időszakban nem valószínű, ill. az 

általunk elvégzett PCNA immunjelölés eredménye miatt szintén kizárható, mivel a GCL 

rétegben, ebben az időszakban PCNA pozitív sejteket már egyáltalán nem találtunk.  

A retinális ganglion sejtek fejlődésében az apoptózis is szerepet játszik (Guerin és 

mtsai., 2006). Két különálló időszaka létezik a fejlődési apoptózisnak, egy korai fázis, amely 

megegyezik az idegsejtek keletkezésével, a differenciálódással és a migrációval (E5-E7 

csirkében és E15-E17 az egérben), és egy későbbi fázis, amely magában foglalja az élettani 

sejthalált, amely egybeesik a célzott innerváció kialakulásával (Perry és Cowey, 1982; Frade 

és mtsai., 1997). Az apoptózis második fázisa egyszerűen a sejthalál „finomhangolása", 

amely biztosítja, hogy csak a célpont innervált sejtek éljenek túl (Galli-Resta és Ensini, 

1996). Becslések szerint rágcsálókban, az axonnal rendelkező ganglion sejtek 50%-a hal 

meg az első héten, nem sokkal azután, hogy elérték célpontjukat a talamuszban (Perry és 

mtsai., 1983). Patkány retinában a szinapszis képződés csúcsa az IPL-ben a P12 nap körül 

van (Horsburg és Sefton, 1987; Sassoè-Pognetto és Wässle, 1997), míg a szem kinyílása a 

P15 körüli napra tehető. A ganglion sejt dendritek az IPL-ben a szem nyílása előtt 

jellegzetesen átalakulnak, mely egybeesik a ganglion sejtek halálával a születés utáni első 

héten. Funkcionálisan a P10-re a ganglion sejtek többsége a fény által már aktiválható, és az 

érett receptív mező a P20 napra alakul ki (Yamasaki és Ramoa 1993). Mivel az általunk 

vizsgált posztnatális időszak a ganglion sejtek apoptózisának második hullámával esik 

egybe, a ganglion sejtek számának emelkedését okozhatja az apoptózis elmaradása. Ezen 

kérdés megválaszolása céljából a továbbiakban elsőként az apoptózissal kapcsolatos 

kísérleteinket végeztük el, melyek az 5.3. pontban kerülnek megvitatásra. 

A horizontális sejtek képezik azt a másik retinális neuron csoportot, mely a PACAP1-

38 kezelés hatására jelentős mértékű gyarapodást mutatott. A teljes preparátumokon történő 

calbindin jelölés, ‒ a kontroll retinákhoz képest ‒ 19.85%-os sejtszám növekedést mutatott 

az egyszeres PACAP1-38 kezelést követően. A horizontális sejt a másik legkorábbi sejttípus, 

amely a retinogenezis során megszületik. Az amakrin sejtekkel párhuzamosan keletkeznek 
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az E11 és E16 napok között (Young, 1984; Rapaport és mtsai., 2004). Kialakulásuk egy 

specifikus transzkripciós faktor-készlet (Foxn4, Ptf1a, Prox1, Lim1) kifejeződése révén 

valósul meg, mely alapján a sejtsors iránti elköteleződésük, migrációjuk és 

differenciálódásuk szigorú időbeli szekvenciát követ az E11és P5 napok között (Li és mtsai., 

2004; Fujitani és mtsai., 2006; Poche és mtsai., 2007). A horizontális sejtek egyedülálló, 

kétirányú vándorlása szintén megszűnik a prenatális periódusban, mivel a horizontális sejtek 

az E18.5-től P0-ig terjedő időszakban egy egyetlen sejt vastagságú réteget hoznak létre az 

OPL közvetlen szomszédságában (Liu és mtsai., 2000; Poche és mtsai., 2007). Mindebből 

következik, hogy a sejtek keletkezése és migrációja befejeződik a P0 napra, így ezeket a 

mechanizmusokat nagy valószínűséggel, már nem befolyásolja a PACAP1-38 kezelés a P5-

P10 periódusban, így vélhetően a PACAP1-38 indukálta változások hátterében a proliferáció 

áll. Munkámat és eredményeimet kutatócsoportunk más tagjai által végzett vizsgálatok jól 

kiegészítik. Sikerült ugyanis igazolni, hogy a P3 korban beinjektált PACAP1-38, a P5 

korban eltávolított retinákban a horizontális sejtszám jelentős emelkedését eredményezte, 

melyet a PCNA protein szintjének emelkedése kísért. Ezzel szemben a P1 napnál beadott 

PACAP1-38 injekció nem befolyásolta a PCNA szintet. Hasonlóképpen indukálta a 

horizontális sejtek gyarapodását a PACAP1-38 injekció az általam vizsgált későbbi 

stádiumban is, ahol a P7 napon végzett kezelés hatására mind a PCNA szintje, mind a 

sejtszám megemelkedett. Megállapítható tehát, hogy a PACAP1-38 injekció beadásának 

időzítése fontos, mert a peptid fejlődési stádiumtól függően gyakorol hatást a horizontális 

sejtek proliferációjára. Bár a horizontális sejtek a rágcsáló retinában PCNA-negatívvá válnak 

az E15.5 napon (Poche és mtsai., 2007), a PCNA immunreaktivitás később újra megjelenik 

a P1 korú patkány retinában, és a PACAP1-38 képes proliferációt előidézni ezekben a 

sejtekben. Ennek a jelenségnek a magyarázata abban rejlik, hogy a horizontális sejtek 

teljesen egyedi fejlődési programot követnek (Boije és mtsai., 2016). A retinális neuronok 

sztenderd fejlődésétől eltérően a már elkötelezett horizontális prekurzorok képesek 

visszalépni a sejtciklusba és ezt követően osztódni (Ajioka és mtsai., 2007; Godinho és 

mtsai., 2007). Úgy tűnik, hogy a PACAP1-38 ennek a folyamatnak a szabályozásában vállal 

szerepet, azonban ezen mechanizmus tisztázásához további tanulmányokra van szükség. 

Mindezek tükrében elmondható, hogy eredményeink azt a tábort erősítik, melyek a 

PACAP1-38 proliferatív hatását bizonyítják. Úgy tűnik, a PACAP1-38 hozzájárul a retina 

normál mintázatának kialakulásához a horizontális sejtek számának pozitív szabályozása 

révén. A horizontális sejtek válaszkészsége azonban az idő múlásával változik, mivel a 

PACAP1-38 a P3 és P7 napokon indukálhatja őket, azonban P1 korban hatástalan. Ez 
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összefüggésben lehet a PAC1 receptor izoformák differenciált expressziójával. A PACAP1-

38-nak mitogén hatása a PAC1 receptor Hop1 izoformáján keresztül valósul meg, melyet 

kortikális és szimpatikus prekurzorokban írták le, míg anti-mitogén hatását a Null izoforma 

közvetíti (Lu és mtsai., 1998; Yan és mtsai., 2013). Figyelembe véve, hogy a Hip izoforma 

teljesen lecsökken a P6-ról P8 napra (Dénes és mtsai., 2014), így feltételezhető, hogy a 

PACAP1-38 proliferatív hatását a Hop1 receptor közvetíti a posztnatális patkány retina 

általunk vizsgált időszakában is. 

A horizontális sejt prekurzorok instabilitása, mely képessé teszi őket a sejtciklusba 

való visszalépésre, egy egyedülálló, nem szigorúan lezárt differenciálási programot jelez. Ez 

alapja lehet egy olyan mechanizmusnak, amely retina károsodás esetén rövid időn belül 

gyorsan képes aktiválni a szükséges retinális progenitorokat, mely a PACAP1-38 indukálta 

neuroprotektív hatásmechanizmus egy új lehetséges útja. Másrészről, bizonyíték van arra is, 

hogy a retinoblasztómának, mint végzetes kimenetelű gyermekkori betegségnek tumoros 

sejtjei horizontális sejt eredetűek (Poche és Reese, 2009). Ez összefüggésben áll a terminális 

differenciálódás nem szigorúan zárt jellegével, amely könnyen rákos őssejteket 

eredményezhet. Eredményeink, miszerint receptorain keresztül a PACAP1-38 specifikusan 

a horizontális sejteket célozza meg, lehetőséget kínálnak arra, hogy a retinoblasztóma 

területén új, PACAP-alapú terápiás módszerek kutatása induljon el.  

 

5.2. A PACAP1-38 apoptózisra kifejtett hatása a posztnatális 

retina fejlődés középső fázisában  

A ganglion sejtrétegben, valamint a horizontális sejtek esetében tapasztalt sejtszám 

növekedés hátterének tisztázása céljából, és a PACAP1-38 ismert anti-apoptotikus hatásából 

kiindulva vizsgálatainkat a PACAP1-38 kezelés apoptózisra kifejtett hatására is 

kiterjesztettük. Ennek során azonban nem várt eredményeket kaptunk. Először is a TUNEL 

teszt sem a GCL-ben, sem a horizontális sejtek helyén nem mutatott ki apoptotikus sejteket 

a P5 és P10 közötti időszakban. Ezzel szemben, az INL-ben, a kontroll retinákban minden 

esetben találtunk TUNEL pozitív apoptotikus sejteket. Ezen pusztulóban lévő sejtek száma, 

a P5 és P7 napokon végzett kétszeres, valamint a P5-P7-P9 napokon végzett háromszoros 

PACAP1-38 kezelések hatására is emelkedést mutatott, ami alapján feltételezhető volt, hogy 

ebben az időszakban a PACAP1-38 kezelés pro-apoptotikus hatást fejt ki. Ezt a morfológiai 

megfigyelést azonban, a western blot vizsgálatok nem igazolták, mert a caspase rendszer 

fehérjéinek (caspase 3, caspase 7 és caspase 9) mennyiségében nem tapasztaltunk változást. 

Ennek oka feltételezhetően az lehet, hogy az összes retinális fehérje mennyiséghez képest az 
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apoptotikus sejtekben található caspase fehérjék mennyisége olyan elhanyagolhatóan 

csekély, hogy western blottal, mint félkvantitatív módszerrel, nem mutathatóak ki.  

A továbbiakban alkalmazott biokémiai assay finomabb elemzésekre adott lehetőséget. 

A caspase assay vizsgálatai során az időbeli felbontását tovább finomítottuk, és csak 

egyszeres kezeléseket alkalmaztunk. Munkacsoportunk korábbi tanulmányában 

bebizonyította, hogy 100 pmol PACAP1-38 hatással lehet a génexpresszióra akár már 3 

órával az injekció beadása után, és ez a kezelés akár 24 órával később is kifejtheti hatását, 

fokozva egyes gének expresszióját (Lakk és mtsai., 2017). Ezért megvizsgáltuk a Caspase3/7 

aktivitást PACAP1-38 kezelést követően öt időpontban: 6, 12, 18, 24, 48 óra elteltével. Így 

végül egész finom időbeli felbontás alakult ki a PACAP1-38 által indukált apoptotikus 

enzimek aktivitásáról. A P5 napon bejuttatott PACAP1-38 injekció a kezelést követően, a 

vizsgált 6-12-18-24-48 órás időablakokban sehol nem eredményezte az apoptózis 

mértékének csökkenését. Ezzel szemben az apoptózist jelző Caspase3/7 aktivitás a kezelést 

követően 18 órával szignifikáns emelkedést mutatott a P5 korú retinák esetén, mely hatás a 

kezelést követő 6, 12, ill. 24 és 48 órás időpontokban nem volt kimutatható. A P7 napnál 

történő PACAP1-38 kezelést követő Caspase3/7 aktivitás mérése a kezelés után semmilyen 

változást nem mutatott. Ez a fenti eredmény megerősíti a TUNEL tesztnél látottakat, 

miszerint a PACAP1-38 kezelés, a P5 korú retinába injektálva 18 órával később apoptózist 

indukál. A P5 és P7 korban tapasztalt hatásbeli különbségre magyarázat lehet, hogy az adott 

időszakban jelentős expressziós változások következnek be a PAC1 receptorok 

izoformáiban. A Hip izoforma drámaian lecsökken és a Hop1 receptor izoforma válik 

dominánssá a retinában. Az eredményekből az következik, hogy sem a ganglion, sem a 

horizontális sejtszám emelkedés hátterében nem állhat a PACAP1-38 anti-apoptotikus 

hatása. 

A dolgozat eredményeit kiegészíti, hogy további kísérletekben munkacsoportunk 

megvizsgálta a P1 és P3 napokon történő PACAP1-38 kezelés apoptózisra kifejtette hatását 

is. Meglepő módon az anti-apoptotikus hatást csak a P3 korban injektált PACAP1-38 

kezelést követően 18 órával sikerült kimutatni. Itt azonban egy további érdekességre is fény 

derült, ugyanis a PACAP1-38 injekciót követően 24 órával a P3 korú retinákban is erős pro-

apoptotikus hatás alakult ki. A P1, P5 vagy P7 korú retinákban a juttatott PACAP1-38 

injekció azonban nem váltott ki anti-apoptotikus hatást (Nyisztor és mtsai., 2018) Fontos 

rámutatni arra, hogy bár a peptid, apoptotikus utakra kifejtett hatásait, patológiás 

körülmények között részletesen és sok rendszerben vizsgálták, ezekben a modellekben a 

sejtek halálát különböző stresszorokkal indukálták. Nagyon kevés tanulmány próbálta meg 
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bizonyítani, hogy a PACAP1-38 milyen szerepet játszik az emlős retina normál 

fejlődésében, ill. hogyan járul hozzá a fejlődésben szerepet játszó apoptózis 

szabályozásához. A peptid anti-apoptotikus szerepét bizonyító hatalmas mennyiségű adat 

ellenére úgy tűnik, hogy a PACAP1-38 nem avatkozik bele az apoptózis normál 

folyamataiba, hanem a patológiás mértékű indukált apoptotikus aktivációt képes 

ellensúlyozni. Hasonló jelenséget közölt Hamelink és munkatársai (2002), akik azt 

bizonyították, hogy bár a PACAP nyilvánvalóan szimpatoadrenális ko-transzporter, ennek 

ellenére az alapvető adrenalin szekréció a PACAP KO egerekben nem változik meg. 

Mindemellett ezek az állatok az elhúzódó metabolikus stresszel szemben kiszolgáltatottnak 

bizonyultak, mivel PACAP hiányában nem lehetett stimulálni az adrenalin szekréciót, 

amikor erre szükség lett volna.  

Fontos azt is kiemelni, hogy az apoptózisra kifejtett hatások az injekció beadását 

követően 18 vagy 24 órával később, tehát meglehetősen késleltetetten jelentkeztek. Ez 

felveti azt a gondolatot, hogy a PACAP1-38 közvetve, egy szekretált molekula indukcióján 

keresztül fejti ki az apoptotikus hatást. Kutatócsoportunk legutóbbi munkája szintén rámutat 

arra, hogy a PACAP1-38 hatásának kialakításában az újszülött retina kifejlődése során az 

összes PACAP receptor szerepet játszik. Ezt a folyamatot pedig több kritikusan fontos 

fehérje, például a fibroblaszt növekedési faktor (Fgf1) és a csont morfogén fehérje (Bmp4) 

család tagjai közötti kölcsönhatás irányítja (Lakk és mtsai., 2017). Az eredmények azt 

mutatják, hogy a PACAP1-38 mint szekterogóg, többféle szerepet játszhat számos fejlődési 

folyamatban, mely magába foglalhatja az apoptotikus hatást is. 

Mindent figyelembe véve nagyon valószínűnek tűnik, hogy többféle affinitású 

PACAP1-38 receptorok, vagy különböző regulálációs mediátor(ok) vesznek részt az 

ellentétes hatások kiváltásában. A PACAP1-38 által megvalósuló szabályozás egyedülálló 

kétfázisú biológiája rejtélyes, és további vizsgálatokat indokol a pro-apoptotikus hatásokat 

közvetítő receptorok és jelátviteli utak meghatározásának céljából. 

 

5.3. A PACAP1-38 kezelés hatása a bipoláris sejtek populációjára  

A bipoláris sejtek specifikus megjelölésére Chx 10 antitestet alkalmaztunk, ezen belül 

az ON-pálcika bipoláris sejtek szelektíven kimutathatóak voltak PKCα antitesttel. Az INL 

felső rétegében a várt módon jelölődtek a PKCα-immunreaktivitást mutató bipoláris sejtek. 

Ez a sejtcsoport, sem a sejtek morfológiájában, sem szerveződésében nem mutatott változást 

a PACAP1-38 kezelés hatására. PKCα immunreaktív sejtek jelentek meg INL alsó rétegében 
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is, melyek nem jelölődnek együtt a Chx10-el, igazolva azt a feltevést, hogy ezek nem 

bipoláris sejtek, hanem morfológiájuk és elhelyezkedésük alapján amakrin sejtek lehetnek.  

A retina fejlődése során a horizontális szinaptikus kapcsolatok előbb fejlődnek ki, mint 

a vertikális kapcsolatok, melyek a felnőtt retinában a vizuális információkat szállítják. 

Születéskor a fotoreceptorok külső szegmensei még éretlenek, és kb. 10-15 nap, mire a 

fototranszduktív kaszkád, mely a fényt felfogni és átalakítani képes, elkészül (El Azazi és 

Wachtmeister, 1993). A fotoreceptorok érése erősen befolyásolja a bipoláris sejtek 

fejlődését. Például, a bipoláris sejtek glutamát receptorainak érett mintázata, együtt valósul 

meg a fotoreceptorok funkcionális érésével (Pow és Barnett, 2000). Továbbá a retinális 

modellekben a fotoreceptor degeneráció a pálcika bipoláris sejtek nagyobb hibáit 

eredményezték jelezve, hogy a fotoreceptorok kiemelkedően fontosak a bipoláris sejtek 

normál érésében (Strettoi és mtsai., 2002). A retinális ganglion sejtek dendritikus 

szegregációjának folyamata az IPL-ben a születés előtt kezdődik, de az afferens bipoláris 

sejtekben található ribbon-szinapszisok nem fejlődnek ki teljesen, csak a késői posztnatális 

korra (Horsburgh és Sefton, 1987; Koulen, 1999). Ezek az adatok azt jelzik, hogy a retinális 

mikrokörnyezet a szem kinyílása előtt rendkívül nagy teret enged az aktív neuronális 

növekedési folyamatoknak és a szinapszisok kialakulásának. Miután azonban a szem 

kinyílik, a retina kémiai mikrokörnyezetében változások állnak be, melyek a szinapszisok 

stabilizálódását eredményezi (Mitrofanis és mtsai., 1989a; Feller és mtsai., 1996; Koulen, 

1997a; Sandmann és mtsai., 1997; Camargo és mtsai., 1999). 

Az általunk elvégzett kezelések a fent említett differenciálódási időszakra, a 

posztnatális első hét végére estek, amikor a bipoláris sejtek bizonyítottan expresszálják a 

PAC1 receptort. Hasonló módon nem módosítja az INL szerkezetében a vertikális 

szinapszisok kialakításáért felelős bipoláris sejtek morfológiáját, azonban a PKCα enzim 

szintjének emelkedése arra enged következtetni, hogy funkcionális változás történt a 

PACAP1-38 kezelés hatására. Mivel az immuncitokémiai vizsgálatok nem mutattak feltűnő 

változást a sejtszám tekintetében és a bipoláris sejtek esetében osztódást jelző PCNA 

pozitivitást sem tapasztaltunk, így az emelkedés, a PKCα expressziójának emelkedésére 

vezethető vissza. A PKCα szerepe nem teljesen tisztázott. Az eddigi kutatások kiderítették, 

hogy a sejttestben, a dendritekben és a szinaptikus terminálisokban is előforduló enzimnek 

sokféle hatása van az ON-pálcika bipolárisokra. A PKCα deléciója késlelteti a bipoláris 

sejtek fényválaszát, de nem szünteti meg azokat (Ruether és mtsai., 2010). Hatással van a 

bipoláris terminálisok morfológiájára és a szinaptikus vezikulák exocitózisára (Job és 

Lagnado, 1998), valamint csökkenti a horizontális és amakrin sejtekből érkező GABA-erg 
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transzmisszióra kialakuló választ (Feigenspan és Bormann, 1994). Mindezeket figyelembe 

véve, a PACAP1-38, a PKCα expressziójának szabályozásán keresztül, hozzájárulhat a 

pálcika bipolárisok jelfeldolgozásában és a jel továbbításában. Ennek a kérdésnek tisztázása 

természetesen további vizsgálatokat igényel. 

 

5.4. A PACAP1-38 kezelés hatása a Müller sejtek populációjára  

A Müller-sejtek, melyek az utolsóként megjelenő sejttípus a retinogenezis során, a 

radiális gliasejtjek csoportjába tartoznak, melyek a szövet teljes keresztmetszetét átérik. 

Sejttestjeik az INL-ben helyezkednek el, végtalpai pedig lenyúlanak az ILM-ig. Ez a 

morfológiai kapcsolat tükröződik a neuronok és a Müller-sejtek közötti funkcionális 

kölcsönhatások sokaságában, beleértve az „anyagcsere-szimbiózis” és a vizuális 

információk feldolgozását. Müller-sejtek fizikai állványként szolgálnak a retina lamináris 

szerkezetének fenntartásában, ugyanakkor fény-csatornákként irányítják a fényt a retina 

rétegein keresztül a fotoreceptorok külső szegmenséig. Sokféle ioncsatorna, transzmitter 

receptor és transzporter expresszálásán keresztül részt vesznek a retina ionháztartásának és 

a neurotranszmitterek „újrahasznosításának” szabályozásában (Jadhav és mtsai., 2009). A 

Müller-sejtek, korábban kimutatott PAC1 receptor immunpozitivitása jelezte számunkra, 

hogy a peptid hatással lehet a glia sejtek fejlődésére és/vagy működésére. A GS antitesttel 

specifikusan jelölődő Müller-glia sejtek nyúlványai szemmel látható erősödést mutattak, 

mely trofikus hatásra enged következtetni. Habár ebben a fejlődési stádiumban, ezek a sejtek 

PCNA pozitivitást mutatnak, a PACAP1-38 nem okozott proliferációt, mivel a western blot 

analízis során a GS mennyiségében nem tapasztaltunk kimutatható változást, mely 

nyilvánvalóan tükrözte volna a sejtszám emelkedését. Fontos ezen a ponton megemlíteni, 

hogy a proliferatív és trofikus hatások mellett a peptid repertoárjában a szekretoros funkció 

is szerepel. Nakatani és mtsai., (2006) igazolták, hogy a PACAP1-38 kezelés szekréciós 

hatást vált ki a Müller-sejteken, a peptid hatására, egészen alacsony dózisban alkalmazva 

(10-12 M) interleukin 6 felszabadulást vált ki. Ez hozzájárulhat a PACAP1-38 neuroprotektív 

hatásához, tekintve, hogy az interleukin 6 i.v. injektálás bizonyítottan csökkenti az iszkémiás 

állapot miatt elpusztuló ganglion sejtek számát (Loddick és mtsai., 1998). 

Összefoglalva, ez a tanulmány egy olyan utat nyit meg, amely segít jobban megérteni 

a PACAP1-38 retinafejlődésre gyakorolt neuroprotektív és egyéb hatásait. Az általunk 

bemutatott morfológiai és funkcionális vizsgálatok új interakciót mutatnak a PACAP1-38 és 

a különböző retinális neuronok között, főként a horizontális sejtek kritikus posztnatális 
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fejlődési fázisban. Kimutattuk, hogy a PACAP1-38 hozzájárul a retina normál mintázatának 

kialakulásához. Egyrészt a pro-apoptotikus és anti-apoptotikus folyamatok szabályozása 

révén, másrészt a horizontális sejtszámok pozitív szabályozása által, melynek hátterében 

feltételezhetően más egyéb mechanizmusok állnak (differenciálódás és/vagy migráció 

elősegítése). A sejtek válaszkészsége azonban úgy tűnik, hogy az idő múlásával változik, 

melynek hátterében elsősorban a PAC1 receptor izoformáinak változása állhat. Jelen 

dolgozat eredményei számos további kérdést vetnek fel, melyek megválaszolása segítséget 

nyújthat abban, hogy a PACAP1-38 hatásait pontosabban megértsük, és terápiás lehetőségeit 

a jövőben ki tudjuk használni.   
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6. Összefoglalás - disszertációban közölt  

új eredmények 

 

A PACAP1-38, mely a neurodegeneratív kutatások egyik központi molekulája, mint a 

szemben természetes módon is termelődő endogén faktor, jelentős hatással van a retina 

normál fejlődésére. Míg az emlős retina működésében betöltött szerepét az eddigi 

tanulmányok főként neurodegeneratív modellekben vizsgálták, addig jelen dolgozatban a 

PACAP1-38-nak, a normál retinafejlődésre kifejtett hatásaira igyekeztünk fényt deríteni. 

Korábbi vizsgálataink azt mutatták, hogy a posztnatális retinogenezis P5-P10 időszakában, 

számos struktúra expresszál PAC1 receptort (bipoláris-, horizontális-, amakrín-, és ganglion 

sejtek valamint a Müller glia). Ez alapot szolgáltatott a dolgozatban bemutatott kísérletek 

elvégzésére. Az általunk bemutatott morfológiai és funkcionális vizsgálatok, melyek során 

100 pmol egyszeresen, kétszeresen, vagy háromszorosan i.v. injektált PACAP1-38 hatásait 

vizsgáltuk a patkány retina sejttípusain, új interakciót mutatnak a PACAP1-38 és a 

különböző retinális neuronok között és ‒ reményeink szerint ‒ segítenek jobban megérteni 

a PACAP1-38 neuroprotektív hatásait is. Új tudományos eredményeinket az alábbi 

pontokban összegezhetjük: 

1. Bizonyítottuk, hogy a PACAP1-38 kezelés lényegileg nem változtatja meg a fejlődő 

emlős retina normál szerkezetét, azonban a működőképes neurális mintázat 

létrejöttében jelentős szerepet tölt be, az apoptotikus folyamatok és a proliferáció 

szabályozása révén. 

2.  Sikerült rávilágítani, hogy a sokszorosan leírt és bebizonyított anti-apoptotikus hatás 

ellenére, a PACAP1-38, nem befolyásolja, vagy éppen serkentően szabályozza a 

normál apoptózist a retina fejlődési stádiumától függően (P5 stádiumban 

proapototikus, P7 stádiumban hatástalan). 

3.a Megmutattuk, hogy a PACAP1-38 kezelés hatására a ganglion sejtek denzitása is 

szignifikánsan megemelkedik. Mivel erre az emelkedésre sem az apoptózis 

csökkenése, sem a proliferáció nem ad magyarázatot, így e hatás mögött álló 

mechanizmus még tisztázásra vár. 

3.b  Bizonyítottuk, hogy a PACAP1-38 kezelés megnöveli a horizontális sejtek számát 

posztnatális fejlődés P7 fázisában. Ez a hatás egyértelműen a horizontális sejtek 

sejtciklusba való visszalépésének és osztódásának köszönhető. 
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3.c  Kimutattuk, hogy a PACAP1-38 kezelések nem befolyásolják az INL-ben található 

bipoláris sejteknek sem a morfológiáját, sem pedig ezen sejtréteg szerkezetének 

kialakulását. Ezzel együtt azonban az ON-pálcika bipoláris sejteket szelektíven jelölő 

PKCα enzim szintjének emelkedését tapasztaltuk, ami arra enged következtetni, 

hogy ezekben a sejtekben funkcionális változás történt a PACAP1-38 kezelés 

hatására. 

3.d A Müller-glia sejtek esetén a nyúlványok látható erősödését tapasztaltuk, mely a 

PACAP1-38 kezelés trofikus hatására enged következtetni. Kimutattuk továbbá, 

hogy a P8 korú retinában a Müller-sejtek PCNA pozitivitást mutatnak. Mivel 

azonban sem a sejtek száma, sem a Müller-sejt specifikus GS fehérje szintje nem 

emelkedett meg, így valószínűleg a peptid csak trofikus, de nem proliferatív hatást 

fejt ki. 

Mindent figyelembe véve, a retinális neuronok PACAP1-38-al szemben mutatott 

válaszkészsége az idő múlásával változik, melynek hátterében elsősorban a PAC1 receptor 

izoformáinak változása állhat. Feltételezésünk szerint a többféle affinitású PACAP1-38 

receptor, ill. különböző regulációs mediátor(ok) vehetnek részt a sokféle és akár ellentétes 

hatás kiváltásában. Jelen dolgozat eredményei számos további kérdést vetnek fel, melyek 

megválaszolása segítséget nyújthat abban, hogy a PACAP1-38 hatásait pontosabban 

megértsük, és terápiás lehetőségeit a jövőben ki tudjuk használni.  
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6.1. Summary 

 

PACAP1-38, an ubiquitous and multifunctional regulator has been in the focus of 

neurotoxicity research due to its impressive neuroprotective potential. Besides, PACAP has 

a disparate array of functions in development (e.g., proliferation, neurogenesis, neurite 

outgrowth). Among three types of PACAP receptor (VPAC1, VPAC2, PAC1), PAC1 is 

subject to alternative splicing that generates 14 isoforms in mammals. Although the literature 

extensively demonstrated its repressive effect on the apoptotic machinery in various 

neurodegenerative models, there is a striking absence of analysis on its role in normal 

development. We previously reported that PAC1 receptor is abundantly expressed from P5 

to P10 in ganglion, amacrine, horizontal and rod bipolar neurons and in glial Muller cell 

processes. To elucidate the developmental role of PACAP1-38 in postnatal rat retina, we 

performed multiple analyses following 100 pmol intravitreal PACAP1-38 injection from P5 

through P10 in Wistar rats.  

1. On semi-thin sections stained with toluidin, we carried out morphometric 

measurements showing that PACAP1-38 did not change the general structure and relative 

thickness of the retinal layers. Nevertheless, cell counting revealed that PACAP1-38 induced 

a marked cell number increase in ganglion population.  

2. Using whole mount preparations and anti-Brn3a antibody, the above finding was 

confirmed. However, either TUNEL positive or anti-PCNA immmunoreactive cell bodies 

were not observed in GCL. Therefore, the increased ganglion cell number could be explained 

neither by blocking apopotosis nor inducing proliferation. Subsequently, the phenomenon 

requires further investigation.  

3.a We performed anti-calbindin immunostaining on whole mounted retinas and and 

performed cell counting. We found that PACAP1-38 treatment caused an increase in 

horizontal cell number and showed an upregulated cell proliferation as its mechanism. 

PACAP1-38 appears to act in retinal differentiation by inducing mitogenic effect selectively. 

The control of horizontal cell proliferation raises the novel possibilities that PACAP1-38 

may be a major player in retinal patterning and PACAP signaling may be critical in 

retinoblastoma. 

3.b Unexpectedly, we found that 100 pmol PACAP1-38 increased the activity of 

caspase 3/ 7 at P5 whereas it had no effect at P7. TUNEL positive cells appeared in the 
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proximal part of INL in response to PACAP1-38 treatment. The fundamental novelty of 

these results is that PACAP1-38 induces apoptosis during early postnatal retinogenesis. 

3.c On cryostat section, we revealed that the number és morphology of PKCα 

immunoreactive ON bipolar cells seemed to be unaffected by PACAP1-38. However, 

elevation of PKCα protein level detected by western blot suggests that PACAP1-38 might 

cause changes in their function.  

3.d Using anti-GS antibody we showed that Müller glia cells developed stronger and 

more elaborated processes as a result of PACAP1-38 injection. The observation suggests 

that PACAP1-38 might have a trophic effect on Müller cells.  

In summary, we provided experimental evidence of the pro-apoptotic function of 

PACAP1-38 in the mammalian retina. Our results elucidate a new feature of this 

multifaceted peptide and suggest that PACAP1-38 contributes to the establishment of the 

proper retinal architecture by controlling ganglion and horizontal cell numbers in postnatal 

development. 
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9. Rövidítések jegyzéke 

 

AC: adenilát-cikláz  

AMPA receptor: 2-amino-3-(5-metil-3-oxo-1,2-oxazol-4-il) propánsav receptor 

Bmp4: csont morfogén fehérje (bone morphogenetic protein 4) 

cGMP: ciklikus-guanozin-monofoszfát 

Chx10: csirke homeoboksz 10 (chicken homeobox 10) 

CRF: kortikotopin felszabadító faktor (corticotropin releasing factor)  

EGF: epidermális növekedési faktor (epidermal growth factor) 

ELM: külső határhártya (external limiting membrane) 

Fgf1: fibroblaszt növekedési faktor (fibroblast growth factor) 

GABA: gamma-amino-vajsav (gamma-aminobutyric acid) 

GCL: ganglionsejtek rétege (ganglion cell layer) 

GS: glutamin-szintáz 

HPC-1: syntaxin-1 

ILM: belső határhártya (inner limiting membrane)  

INL: belső szemcsés réteg (inner nuclear layer) 

IPL: belső rostos réteg (inner plexiform layer) 

KA: kainsav 

mGluR6: metabotróp glutamát 6 receptor 

MSG: nátrium-glutamát (monosodium-glutamate) 

NFL: látóidegrostok rétege (nerve fiber layer) 

NMDA receptor: N-methyl-D-aszpartát receptor 

NPC: neurális progenitor sejt (Neural Progenitor Stem Cell) 

NPY: neuropeptid Y 

ONL: külső magvas réteg (outer nuclear layer) 

OPL: külső rostos réteg (outer plexiform layer) 

OS/IS: fotoreceptorsejtek külső és belső rétege (inner and outer photoreceptor segments) 

PAC1: PACAP recptor 1 

PACAP: hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (pituitary adenylate cyclase-

activating polypeptide 

PKCα: protein-kináz C alfa 

PLC β: foszfolipáz-C β  
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PNCA: proliferating cell nuclear antigen 

ROS: reaktív oxigén fajták (reactive oxygen species) 

RPE: pigmentsejtek rétege (retinal pigment epithelium) 

SP: P anyag, vagy szomatosztatin (Substance P) 

VIP: vasoaktiv intestinalis polipeptid 
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végül elkészült e munka, hálás köszönet érte! 

Köszönöm Dr. Dénes Viktória egyetemi docensnek, témavezetőmnek, akitől igen sok 

mindent tanultam, a gyakorlati és elméleti ismereteken túl, precizitást, odafigyelést, kitartást 

és szakmai igényességet. Közös erőfeszítéseinket mindig sajátjának érezte, és a közös munka 

mellett igaz barát lett. Köszönetet mondok Dr. Gábriel Róbert egyetemi tanárnak, a Biológiai 

és Sportbiológiai Doktori Iskola vezetőjének, hogy lehetőséget biztosított tanulmányaim 

elvégzéséhez és mindvégig szakmai, elvi és anyagi téren is támogatta, hogy ez a munka 

eredményesen elkészülhessen. 

Hálás vagyok Dr. Fekete Csaba egyetemi docensnek, hogy lehetőséget és eszközt 

biztosított laboratóriumában vizsgálatainkhoz, valamint Dr. Berta Gergely egyetemi 

adjunktusnak, hogy segítségemre volt a konfokális mikrofotók elkészítésében. Köszönöm 

Dr. Lakk Mónikának és Szabó Bence Farkasnak a laboratóriumi munkákban nyújtott 

segítségükért, Dr. Csoknya Mária egyetemi tanárnak dolgozatom áttekintését és építő jellegű 

észrevételeit. Asbóth Ritának és Czene Miklósnak az alapos és precíz korrektúrát és a 

dolgozat formába öntésében nyújtott segítségét. Köszönöm továbbá a Kísérletes Állattani és 

Neurobiológiai Tanszék minden dolgozójának segítségét, akik támogattak munkám 

elkészítésében. Köszönöm  

Köszönöm a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma vezetőségének, valamint 

kollégáimnak, hogy lehetőséget, időt és anyagi forrást biztosítottak rá, hogy tanulmányaimat 

és kutatómunkámat elvégezhessem. 

Utoljára, de nem utolsó sorban, különösképpen köszönöm családomnak, szüleimnek, 

gyermekeimnek és legfőképp feleségemnek köszönöm, hogy nagy türelemmel, szeretettel 

és sok-sok bátorításal végig mellettem álltak. Mindig bíztattak és értelmet adtak a 

hétköznapok küzdelmeinek.  

Legvégül, de mindenekelőtt pedig hálát adok Istennek, hogy az úton végig velem jár! 

Gloria in excelsis Deo! 
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11. Saját közlemények jegyzéke 
 

A disszertáció alapjául szolgáló közlemények: 

Nyisztor Zs., Dénes V., Kovács-Valasek A., Hideg O., Berta G., és Gábriel R. (2018). 

Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP1-38) exerts both pro and 

anti-apoptotic effects on postnatal retinal development in rat. Neuroscience 385, 59-66. 

 

Denes V., Hideg O., Nyisztor Zs., Lakk M., Godri Z., Berta G., Geck P. és Gábriel R. (2018). 

The neuroprotective peptide, PACAP1-38 contributes to horizontal cell development in 

postnatal rat retina. Investigative Ophtalmology and Visual Science – közlésre 

elfogadva. 

A disszertáció alapjául szolgáló konferencia poszterek:  

Dénes V., Czotter N., Nyisztor Zs., Berta G., Gábriel R. (2013). A PAC1 receptor isoform 

shift affects postnatal retinal development: molecular and morphological approaches. 

XIV. Magyar Idegtudományi Társaság, Budapest, Hungary 

Nyisztor Zs., Berta G., Gábriel R., és Dénes V. (2014) Morphological consequences of 

intravitreal PACAP injection in the developing rat retina. Meeting of International Brain 

Research Organization, Debrecen, Hungary 

Nyisztor Zs., Berta G., Stefanov A., Gabriel R. és Denes V. (2015) PACAP acts as an 

apoptotic and anti-mitogenic factor in a stage dependent manner during the second 

postnatal week of retinal development. XV. Magyar Idegtudományi Társaság, Budapest, 

Hungary 

Nyisztor Zs., Berta G., Gabriel R., és Denes V. (2015) PACAP acts as an apoptotic factor 

on the second week of postnatal retinal development. European retina Meeting, Brighton, 

UK 

Dénes V., Nyisztor Zs., Kovács-Valasek A., Hideg O., Berta G., és Gabriel R. (2017) 

Opposing and stage dependent effect of PACAP1-38 on retinal apoptosis. Federation of 

European Neuroscience, Pécs, Hungary 
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Egyéb konferencia poszterek: 

Szélig Bence, Nyisztor Zsolt, Fekete Csaba, Gazdag Zoltán, Papp Gábor (2015) A patulin 

citotoxikus hatásának csökkentése gyümölcslében. V. Ökotoxikológiai Konferencia, 

Budapest, Magyarország  

 

Egyéb publikációk: 

Nyisztor Zsolt (2000) A kézírás fiziológiája. Grafodidakt Grafológusképző és 

Személyiségfejlesztő Központ, Budapest, Magyarország 

Nyisztor Zsolt (2015) Biológia munkafüzet 11-12. osztály. Ciszterci Rend Nagy Lajos 

Gimnáziuma és Kollégiuma, Pécs, Magyarország 

Nyisztor Zsolt (2015) Biológia szaktanári segédlet 11. osztály. Ciszterci Rend Nagy Lajos 

Gimnáziuma és Kollégiuma, Pécs, Magyarország 

Nyisztor Zsolt (2015) Biológia szaktanári segédlet 12. osztály. Ciszterci Rend Nagy Lajos 

Gimnáziuma és Kollégiuma, Pécs, Magyarország 

 



 
 

 

Nyilatkozat a dolgozat eredetiségéről 

 

 

Alulírott 

név:  .............................................................................................................................  

születési név:  ...............................................................................................................  

anyja neve:  ..................................................................................................................  

születési hely, idő:  .......................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

című doktori értekezésemet a mai napon benyújtom a(z) 

 .....................................................................................................................................  

Doktori Iskola 

 

Témavezető(k) neve 

 .....................................................................................................................................  

 

Egyúttal nyilatkozom, hogy jelen eljárás során benyújtott doktori értekezésemet 

- korábban más doktori iskolában (sem hazai, sem külföldi egyetemen) nem nyújtottam be, 

- fokozatszerzési eljárásra jelentkezésemet két éven belül nem utasították el, 

- az elmúlt két esztendőben nem volt sikertelen doktori eljárásom, 

- öt éven belül doktori fokozatom visszavonására nem került sor, 

- értekezésem önálló munka, más szellemi alkotását sajátomként nem mutattam be, az 

irodalmi hivatkozások egyértelműek és teljesek, az értekezés elkészítésénél hamis vagy 

hamisított adatokat nem használtam. 

 

 

Dátum:.................................................... 

................................................... 

doktorjelölt aláírása 

 


