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1. Bevezetés 

Az elektromágneses sugárzás fényként tapasztalható tartományának átalakulása a 

gerincesek retinájában kezdődik meg, ahol a fényenergia neuronális információvá (színek, 

formák, kontrasztok) alakul át. A felnőtt retina sejtjei három fő rétegbe szerveződnek (külső 

szemcsés réteg - ONL, belső szemcsés réteg - INL, ganglion sejtréteg - GCL), melyeket 

szinaptikus, ún. plexiform rétegek (külső rostos réteg - OPL, belső rostos réteg - IPL) 

választanak el egymástól (Wallace, 2011). Ennek a komplex, nagyfokú szervezettséget mutató 

szövetnek a fejlődése több lépésben valósul meg. A fejlődő retina ventrikuláris zónájában 

található retina progenitor sejtek 7 különböző sejttípust hoznak létre, melyek a csapok, pálcikák, 

horizontális sejtek, bipoláris sejtek, amakrin sejtek és ganglion sejtek. A különböző sejttípusok 

kialakulása egyszerre történik, mindazonáltal minden egyes sejttípust egyedi proliferációs 

csúcs jellemezhet (Rapaport és mtsai., 2004). Ezzel párhuzamosan az újszülött, poszmitototikus 

sejtek sugárirányban és tangenciálisan is migrálnak a ventrikuláris zónából a neuroblaszt 

rétegbe, ahol megtalálják a rendeltetési helyüket (Cook és Chalupa 2000; Reese és Galli-Resta 

2002). Az osztódást befejezett és végleges helyükre vándorolt sejtekben megindul az 

arborizáció és a szinaptogenezis, miközben két hullámban, apoptózis útján kialakul a megfelelő 

sejtszám. A programozott sejthalál korai fázisa a születés előtt, az embrionális retinában 

történik (Pequignot és mtsai., 2003). A sejtek eliminációjának második fázisa egybeesik a 

szinaptikus érleléssel, amely az első postnatális héten, P3 és P7 között figyelhető meg (Galli-

Resta és Ensini 1996; Perry és mtsai., 1983).  

Az IPL-ben lezajló neuritnövekedés, valamint a szinaptikus mintázat kialakulása 

megelőzi az OPL érését, mely a patkány retinában a P3 és P10 között valósul meg. A felnőtt 

retinához hasonló morfológiai mintázat, már a P10 napon megfigyelhető, ám a patkány retina 

posztnatális fejlődését a P21-ra fejeződik be (Rapaport és mtsai., 2004; Wallace, 2011). Az 

emlős retina fejlődését különböző neuropeptiderg rendszerek szabályozzák. A patkány 

retinában leírt rendszerek közé tartozik a hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) 

is (Bagnoli és mtsai., 2003). A PACAP 38 aminosavból álló polipeptid, mely a 

szekretin/glukagon/vasoaktív intestinális polipepid szupercsaládba került besorolásra. A 

PACAP a szervezetben mindenütt jelenlévő és pleiotróp szabályozó, amely számos biológiai 

folyamatra van hatással pl. az ontogenezisre, fájdalomra, cirkadián ritmusra és a viselkedésre. 

Hatását a központi és a környéki idegrendszerben egyaránt kifejti, hormonként/trofikus 

faktorként és neurotranszmitterként (Vaudry és mtsai.,  2009). Erős anti-apoptotikus hatása 

révén a PACAP és receptorai kiemelt figyelmet kaptak a neurotoxicitási kutatások terén (Dejda 
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és mtsai 2008; Dohi és mtsai., 2002; Tamás és mtsai., 2004; Vaudry és mtsai., 2002). A 

PACAP1-38 hatását több exogén ágens által indukált neurodegeneratív modellben vizsgálták, 

például etanol, nitropruszid, tumor nekrózis faktor, ketamin vagy glutamátal szemben (Bian és 

mtsai., 2017; Botia és mtsai., 2011; Mansouri és mtsai., 2017; Sanchez és mtsai., 2009; Tamás 

és mtsai., 2004), vagy kóros állapotokban, pl. cukorbetegség, iszkémia, vagy oszteoartritisz 

során (Atlasz és mtsai., (2010); Dohi és mtsai., 2002; Gabriel 2013; Giunta és mtsai, 2015). 

Számos tanulmány igazolta a PACAP1-38 neuroprotektív potenciálját a retinában is (Shioda és 

mtsai., 2016). A PACAP és receptorainak az ontogenezis során tapasztalt expressziója arra utal, 

hogy részt vesznek a fejlődési folyamatokban (Alexandre és mtsai., 2011; Njaine és mtsai., 

2010). Számos funkcionális vizsgálat igazolta, hogy a PACAP1-38 hozzájárul a 

sejtosztódáshoz, a differenciálódáshoz, az apoptózishoz és az idegsejtek növekedéséhez (Meyer 

2006; Scharf és mtsai., 2008). Ez a peptid sokféle hatását három különböző receptoron keresztül 

fejtheti ki, melyek a PAC1, VPAC1 és VPAC2. A VPAC1 és VPAC2 receptorok mind a 

PACAP, mind a vazoaktív intesztinális peptid (VIP) esetében azonos affinitást mutatnak, míg 

a PACAP a PAC1 receptorhoz 100-szor nagyobb affinitással kötődik, mint a VIP (1990; Lam 

és mtsai., 1990). Patkányban a PAC1 receptornak hat izoforma variánsát azonosították (Null, 

Hip, Hop1, Hop2, Hiphop1, Hiphop2), melyeket a harmadik intracelluláris hurokba illeszkedő 

két különböző kazetta határoz meg (Bagnoli és mtsai., (2003); Dickson és Finlayson, 2009; 

Harmar és mtsai., 1998; Pantaloni és mtsai., 1996). 

 

2. Problémafelvetés és célkitűzések 

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 

fejlődő 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 
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lecsökkent. Ebben az időszakban (P6-P9) a Hop1 izoforma kifejeződése változatlan maradt, 

majd a P10-ra szintjében szignifikáns emelkedés következett be. A HipHop1 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. 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? 

 

3. Anyagok és módszerek 

Kísérleti állatok tartása és kezelése  

Kísérleteink során az intézet saját állatházában született és sztenderd körülmények 

között tartott albínó Wistar patkányokkal dolgoztunk. 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 
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formájában. A kísérleti állatok a különböző kísérleti felállásnak megfelelő számú kezelést 

kaptak, majd a retinákat kipreparáltuk. 

Félvékony metszetek készítése  

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 fixáltuk. A mintákat 

műgyantába ágyaztuk, majd a blokkokat MT-7000 Ultramikrotóm (RMC) segítségével 

metszettük és 2-5μm vastag szagittális irányú sorozatmetszeteket készítettük, metszeteket 

0,5%-os toluidinkék festékkel színeztük. Metszeteinket metszet-szkenner (Mirax) segítségével 

digitalizáltuk, ezt követően a Panoramic viewer (3D Histotech) program segítségével vizsgáltuk 

és morfometriai méréseket végeztünk rajtuk: meghatároztuk az egyes retina rétegek relatív 

vastagságát a teljes vastagsághoz viszonyítva, továbbá megszámoltuk a GCL rétegben 100 μm–

es szakaszra eső sejtek számát. 

Immuncitokémiai vizsgálatok 

Az immuncitokémiai vizsgálatok során a kipreparált retinákat 4%-os PFA oldatban fixáltunk, 

és O.C.T compound mounting médiumba (VWR International) ágyaztuk be, majd 10-12 μm 

vastagságú kriosztátos sorozatmetszeteket vagy teljes retinapreparátumot készítettünk. Az 

immuncitokémiai jelölésekhez sejttípus specifikus antitesteket használtunk (bipoláris sejtek – 

anti-Chx10, anti-PKCα; ganglion sejtek – anti-Brn3a; horizontális sejtek – anti-calbindin; 

Müller sejtek – anti-glutamin szintáz; proliferáló sejtek kimutatása – anti-PCNA). Az 

elsődleges antitestekkel történő inkubáció után fluorescens festékekkel asszociált másodlagos 

antitestekkel (anti-egér IgG Alexa 568, anti-egér IgG Alexa 488, anti-birka IgG Alexa 488) 

végeztük el az inkubációt. Mintáinkat Olympus FV-1000, konfokális lézer szkenning 

fluorescens mikroszkóp segítségével vizsgáltuk. 

Fehérjék mennyiségi változásának vizsgálata 

A kipreparált retinákból a fehérjéket, radioimmunprecipitációs assay (RIPA) lízis puffer 

segítségével vontuk ki. Az elválasztást 4-12%-os grádiens poliakrilamid géleken végeztük, 

majd a fehérjéket polivinilidén (PVDF) membránokra transzferáltuk. A fehérjéket specifikus 

elsődleges és torma peroxidáz-konjugált másodlagos antitestekkel jelöltük. Normalizációs 

kontrollként anti-β-tubulin antitestet használtunk. A kialakult antigén-antitest reakciók 

előhívásához Western Lightning Chemiluminescence Plus reagenst használtunk. A 

kemiluminescens jelet FluoroChem Q Imaging fotorendszerrel detektáltuk. 
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Apoptózis vizsgálata 

TUNEL teszt. A kriosztátos retina metszetekben lévő apoptotikus sejtek kimutatása céljából a 

TACS 2 Tdt-Fluor In Situ Apoptosis Detection Kitet (Trevigen) használtunk. A lefedéshez 4’-

6-diamino-2-fenilindol (DAPI) tartalmú ProLong Gold antifade reagenst (Thermo Scientific) 

használtunk.  

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

caspase assay segítségével mutattuk ki. A kipreparált retinákat proteáz inhibítorokat tartalmazó 

hipotóniás lízis pufferrel tártuk fel. A mintákat 96 lyukú vizsgáló lemezekben tanulmányoztuk. 

A fluorescens jelet GloMax Multiretection System típusú spektrofluorométerrel (Promega) 

detektáltuk. A minták fehérjemennyiségeit BCA Protein Assay Kit (Thermo Scientific) 

segítségével határoztuk meg és a mért fényemissziós értékeket a minták 

fehérjekoncentrációinak értékeivel normalizáltuk. 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, a p≤0,05 értékeket tekintettük 

szignifikánsnak. 

 

4. Eredmények és megvitatásuk 

A PACAP1-38 kezelés morfológiai hatásának vizsgálata 

Azt tapasztaltuk, hogy a kétszeres (P5, P7 korban), valamint a háromszor (P5, P7, P9 korban) 

injektált, PACAP1-38 kezelések a retina normál szerkezeti felépítését, valamint a retina rétegek 

relatív vastagságát nem változtatták meg. A ganglion sejtek átlagos száma azonban, a 

háromszoros kezelés hatására mind a félvékony, mind a teljes praparátumokon szignifikáns 

mértékű, átlagosan 52,23%-os emelkedést mutatott. A bekövetkező ganglion sejtszám 

növekedés hátterében többféle mechanizmus is állhat, melyek közül az egyik legkézenfekvőbb 

a sejtosztódás kiváltása, azonban a retinális ganglion sejtek fejlődésében az apoptózis is 

szerepet játszik. Mivel az általunk vizsgált posztnatális időszak a ganglion sejtek apoptózisának 

második hullámával esik egybe, a ganglion sejtek számának emelkedését okozhatja az 

apoptózis gátlása. Ezen kérdés megválaszolása céljából, elsőként az apoptózissal kapcsolatos 

kísérleteinket végeztük el.  
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A PACAP1-38 kezelés apoptózisra gyakorolt hatásának vizsgálata 

A PACAP1-38 ismert anti-apoptotikus hatásából kiindulva, kriosztátos metszeteken TUNEL 

teszt végeztünk. A vizsgálat a GCL-ben nem mutatott ki apoptotikus sejteket a P5 és P10 közötti 

időszakban. Ezzel szemben, a belső szemcsés rétegben, 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 caspase rendszer fehérjéinek (caspase 3, caspase 7 és caspase 9) western blot 

vizsgálatai nem igazolták, mert ezek a fehérjék mennyisége nem változott. A továbbiakban 

caspase biokémiai assay-t alkalmaztunk az apoptózis kimutatására. 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 a kezelést követően 

18 órával, az apoptózist jelző Caspase3/7 aktivitás szignifikáns, 31%-os emelkedést mutatott a 

P5 korú retinák esetén, mely hatás a kezelést követő 6, 12, ill. 24 és 48 órás időpontokban nem 

volt kimutatható. Ez a fenti eredmény megerősítette a TUNEL tesztnél látottakat, miszerint a 

PACAP1-38 kezelés, a P5 korú retinába injektálva apoptózist indukál. A P7 napnál történő 

PACAP1-38 kezelést követően a Caspase3/7 aktivitás semmilyen változást nem mutatott. Az 

eredményekből az következik, hogy a ganglion sejtszám emelkedés hátterében nem állhat a 

PACAP1-38 anti-apoptotikus hatása. A P5 és P7 korban tapasztalt hatásbeli különbségre 

magyarázat lehet, hogy az adott időszakban a PAC1 receptorok izoformák jelentős expressziós 

változásai következnek be. A Hip izoforma drámaian lecsökken és a Hop1 receptor izoforma 

válik dominánssá a retinában.  

A PACAP1-38 kezelés proliferációra gyakorolt hatásának vizsgálata 

A peptid sejtosztódásra kifejtett hatásával kapcsolatban a tudományos közlemények két táborra 

oszthatók: proliferatív és anti-proliferatív hatást bizonyító kísérletek. 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 

(Ding és mtsai., 2012; Erhardt és Sherwood 2004; Fila és mtsai., 2009; Lelievre és mtsai., 1998; 

Lu és mtsai., 1998; Mercer és mtsai., 2004; Scharf és mtsai, 2008). 

A PACAP1-38 feltételezett proliferációs hatásának igazolása céljából western blot analízissel 

vizsgáltuk meg a PCNA (proliferating cell nuclear antigen) fehérje szintjét. A vizsgálatot P5 

valamint P7 korban egyszer kezelt retinákon végeztük el, és mindkét esetben a PCNA szint 
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emelkedését tapasztaltuk. Az osztódó sejtpopulációk vizsgálatára PCNA immuncitokémiai 

jelölést végeztünk. Ennek során a GCL egyáltalán nem mutatott PCNA pozitivitást, tehát a 

PACAP1-38 kezelés hatására bekövetkező ganglion sejtszám növekedés magyarázata további 

vizsgálatokat igényel. PCNA pozitivitást az INL sejtrétegben elhelyezkedő sejtek mutattak, 

melyeket helyzetük és alakjuk alapján Müller glia sejtekként, valamint horizontális sejtekként 

azonosítottunk. A PCNA, GS kolokalizációs vizsgálatok kimutatták, hogy az INL középső 

rétegében elhelyezkedő GS pozitív sejtek PCNA immunreaktívak is egyben. A PACAP1-38 

kezelés hatására a Müller-glia sejtek esetén, a nyúlványok látható erősödését tapasztaltuk, 

sejtszám növekedést azonban nem. A GS fehérje mennyiségi növekedését azonban western blot 

analízissel nem tudtuk kimutatni. Mindebből arra következtetünk, hogy a vizsgált periódusban 

a PACAP1-38 kezelés csak trofikus, de nem proliferatív hatást fejt ki a Müller sejtekre. A 

horizontális sejtekben tapasztalt PCNA immunreaktivitás kimutatását követően, teljes 

preparátumon anti-calbindin immuncitokémiai jelölést, majd sejtszámolást végeztünk, melynek 

során a kontrollhoz képest átlagosan 19,85%-os növekedést tapasztaltunk.  

 A PACAP1-38 kezelés hatása a bipoláris sejtekre 

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 történhet a PACAP1-38 kezelés hatására. 

Mindent figyelembe véve ez a tanulmány új utat nyit meg ahhoz, hogy megértsük a PACAP1-

38 neuroprotektív hatásának mechanizmusait a retinafejlődés során. Eredményeinkből kiderül, 

hogy ez a sokoldalú peptid, az apoptózis, valamint a ganglion- és horizontális sejtek számának 

szabályozása révén hozzájárul a posztnatális fejlődés során a megfelelő retina szerkezet 

kialakulásához. A bemutatott morfológiai és funkcionális vizsgálatok új kölcsönhatást 

mutatnak a PACAP1-38 és a retinális sejtek között, a posztnatális fejlődés középső fázisban. 

Kísérleti bizonyítékot szolgáltatunk a PACAP1-38 pro-apoptotikus funkciójáról az emlős 

retinában, és megmutatjuk, hogy a PACAP1-38 hozzájárul a retina normál mintázatának 

kialakulásához a horizontális sejtek számának pozitív szabályozásával. A horizontális sejt 

prekurzorok instabilitása, mely képessé teszi őket a sejtciklusba való visszalépésre, 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 lehet. Másrészről, a horizontális sejtek indukciója 
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könnyen retinoblasztóma kialakulásához vezető rákos őssejteket eredményezhet (Poche és 

Reese, 2009). 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. Összefoglalás 

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-, amakrin-,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. 

 

Összegezve elmondhatjuk, hogy 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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